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Mál til viðgerðar 

11/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00060 - Umsókn um stuðul 
til skótaliðið Leirvíks Páll 2021 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 16.02.2021 9/21 21/00060-2 

2 Fíggjarnevnd 22.02.2021 7/21 21/00060-2 

3 Býráðið 25.02.2021 11/21 21/00060-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um árligan stuðul til virksemi hjá skótaliðnum Leirvíks Páll.  
 
Stuðulin er ætlaður til dagligan rakstur og íløgur í útgerð og hús. Í ár er ætlanin at gera íløgur í eitt 
hálvtak omanfyri skótahúsið, soleiðis at tað er lagaligari at gera uttandura skótavirksemi, tá veðri 
ikki er til vildar. 
 
Søkt verður um kr. 40.0000 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Á Fíggjarætlanini fyri 2021 eru 320.000 kr. settar av rakstrarkonto 522 - “Stuðul til mentan”. 

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 16. februar 2021 
Mæla til at veita stuðul á kr. 40.000. Peningur verður tikin av konto 522 - “Stuðul til 
mentan”. 
 
 

 
Fíggjarnevnd 22. februar 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Býráðið 25. februar 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini.  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul 
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12/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00061 - Umsókn um stuðul 
til kappróðrarfelagið Tind 2021 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 16.02.2021 10/21 21/00061-2 

2 Fíggjarnevnd 22.02.2021 8/21 21/00061-2 

3 Býráðið 25.02.2021 12/21 21/00061-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul frá kappróðrafelagnum Tindur. 

Nevndin í felagnum hevur sett sær hesi mál fyri 2021: 

• Arbeit verður nógv við at fáa eit nýtt neyst, fyribils tekningnar eru lidnar sum teknistovan 
hjá Ósbjørn hevur gjørt mangla bara at fáa eina kostnar metan.   

• 4 manningar, harav 1 vaksin  
• FM medaljur til minst eina manning  
• 60 limir  
• Minst 1 felagsvenjing um vikuna fyri rógvarar og limir  
• Arbeiða fram ímóti at fáa enn betur viðurskift fyri bátar og rógvarar  

Fyri at náa omanfyristandandi málum er neyðugt, at felagið gerst sjónligari, betur skipað og fær 
enn betur umstøður til at kappast. Nevndin arbeiðir víðari við hesum broytingum í 2021:   

• Keypa búnar til limirnar við búðmerki hjá kappróðrarfelagnum Tindi (Limirnir rinda búnar) 
• Royna at fáa keypt eitt brúkt 5 mannafar, hettar hevur ikki eyðmast, men eitt nýtt 5 

mannafar er í gerð  
• Skaffa venjara til at leggja lag á venjingarnar umborð á barnamanningunum 
• Skaffa venjara til innandura venjingarnar 
• Skipa fyri tiltøkum fyri limirnar 

Ein tann størsta avbóðingin hjá øllum kappróðrarfeløgum í Føroyum, er at manna bátarnar. Tað er 
tó eydnast væl higartil í ár, tí vit hava nú 3 manningar sum venja. Eru karmanir rundan um felagið 
góðir so eru útlitini til at manna bátarnar enn betrur. Tað skal vera væl skipa og stuttligt at rógva. 

Mettar útreiðslur hjá felagnum í 2021 er 170.000 kr. og søkt verður um stuðul á kr. 50.000 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Á Fíggjarætlanini fyri 2021 eru 550.000 kr. settar av rakstrarkonto 524 “Stuðul til ítrótt” 

 

 

 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul 
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Mentanarnevndin 16. februar 2021 
Mæla til at veit stuðul á kr. 50.000. Peningurin verður tikin av konto 524 “Stuðul til 
ítrótt” 
 

 
Fíggjarnevnd 22. februar 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Býráðið 25. februar 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini.  
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13/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00064 - Umsókn um stuðul 
- Tónleikasamtakið Grót 2021 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 16.02.2021 11/21 21/00064-2 

2 Fíggjarnevnd 22.02.2021 10/21 21/00064-2 

3 Býráðið 25.02.2021 13/21 21/00064-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Tónleikasamtakið Grót ynskir at søkja Eysturkommunu um 70.000 kr. í fíggjarligum stuðli. 

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. 

Av tí at Korona rakti føroyska tónleikalívið meint í 2020 og at G! Festivalurin mátti avlýsast, gjørdi 

at  Tónleikasamtakinum Grót fekk eina óvæntaða útreiðslu á góðar 50.000 kr., tá samtakið tók stig 

til at skipa fyri einum tónleikatiltakið í Syðrugøtu tann 18. Juli, tá ið G! Festivalurin átti at verið.  

Tað er ikki óhugsandi at hetta tiltakið verður endurtikið í summar 2021, nú støðan rundanum 

koronu og G! Festivalin er so óviss.  

Tøting verður brúkt dagliga av nógvum ymiskum tónleikarum, tað hevur við sær eina stóra 

meirnýtslu av  

EL, meira slit av okkara útgerð, ið er sera kostnaðarmikil, og má tí javnan endurnýggjast. 

Annars kann leggjast afturat, at Tónleikasamtakið Grót,  vanliga skipar 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.  

Við hesum, ynskir Tónleikasamtakinum Grót, inniliga at heita á Eysturkommunu, um at  stuðla 

virksemi felagsins fyri árið 2021, soleiðis at vit fíggjarliga megna at hava virksemi felagsins 

koyrandi, til gagns fyri føroykst tónleikalív, og soleiðis til gagns fyri okkum øll ið búgva her.  

Tónleikasamtakið Grót er eitt áhugafelag, har alt virksemi hjá nevndini og hjálparfólki tess, er 

sjálvboði, ólønt arbeiði. 

Søkt verður um kr. 70.000 
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Fíggjarligar avleiðingar: 

Á Fíggjarætlanini fyri 2021 eru 320.000 kr. settar av rakstrarkonto 522 - “Stuðul til mentan”. 
 

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 16. februar 2021 
Mæla til at veita stuðul á kr. 40.000. Peningur verður tikin av konto 522 - “Stuðul til 
mentan”. 
 
 

 
Fíggjarnevnd 22. februar 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Býráðið 25. februar 2021 
Marita Klein Joensen setti fram broytingaruppskot, og mælir til at veita stuðul á 
50.000,00 kr. 
 
Fyrst bleiv atkvøtt um broytingaruppskotið: 
 
Atkvøður fyri: 
Marita Klein Joensen og Runi Justinussen. 
 
Atkvøður ímóti: 
Per Martin Gregersen, Magnus Skoralíð, Hjalti Dalheim, Katrin Kjartansdóttir, Hanna 
Jensen, Petur Súni Jacobsen, Marjun Andreasardóttir 
 
Síðani bleiv atkvøtt um tilmæli hjá mentanarnevndini og fíggjarnevndini og bleiv tað 
einmælt samtykt 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul 
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14/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00079 - Umsókn um stuðul 
- Eldrafelagið Fjallið 2021 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 16.02.2021 19/21 21/00079-2 

2 Fíggjarnevnd 22.02.2021 11/21 21/00079-2 

3 Býráðið 25.02.2021 14/21 21/00079-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul frá Eldrafelagnum Fjallið. Stuðulin verður brúktur til rakstur av felagnum sum 

heild. Umframt vanlig tiltøk fyri eldri, er eisini ætlanin av fara ein túr til Danmarkar í august mánað 

at vitja Danland Fiskenæs Gråsetn í Suðurjyllandi. 

Felagið hevur 180 limir 

Søkt verður ikki eftir einari ávísari upphædd. 

Eldrafelagið Fjallið fekk 40.000 kr. í stuðli í 2018, 2019 og 2020.  

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Á fíggjarætlanini fyri 2021 eru 320.000 kr. settar av rakstrarkonto 522 “Stuðul til mentan”. 
 

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 16. februar 2021 
Mæla til at stuðla við kr. 40.000. Peningur verður tikin av konto 522 - “Stuðul til 
mentan”. 
 
 

 
Fíggjarnevnd 22. februar 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at stuðla 
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Býráðið 25. februar 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini.  



 
 

Síða 10 av 19 

15/21 21/00089 - Umsókn um marknaumskipan matr. nr. 37 og 40 SG 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 18.02.2021 7/21 21/00089-1 

2 Fíggjarnevnd 22.02.2021 14/21 21/00089-1 

3 Býráðið 25.02.2021 15/21 21/00089-1 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Ánari av matrikul nr. 40 í Syðrugøtu ynskir at keypa 16 fermetrar frá matrikul nr. 37 í Syðrugøtu. 
Eysturkommuna er ánari av matrikul nr. 37, tí skal býráðið siga gott fyri søluni.  
 
Keypsprísurin er 110 kr. pr. fermetur. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 18. februar 2021 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Fíggjarnevnd 22. februar 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinu hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
Býráðið 25. februar 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini.  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at ganga umsóknini á møti.  
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16/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00093 - Ungdómsráð í 
Eysturkommunu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 15.02.2021 5/21 21/00093-1 

2 Býráðið 25.02.2021 16/21 21/00093-1 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Í Barna – og ungdómspolitikkinum hjá Eysturkommunu “Børn og ung – okkara felags ábyrgd” og 

sum bleiv samtyktur í juni 2018,  stendur m.a. fylgjandi:  

Ungdómsráð 

Skipast skal ungdómsráð, har børn og ung hava møguleika at greiða býráðnum frá og siga sína 

hugsan. Ráðið er ein hugskotsbanki, har børn og ung viðgera viðkomandi mál í samfelagnum.  

Ungdómsráðið hevur fund við býráðið minst einaferð árliga. 

Borgarstjórin hevur í KVF verið frammi og víst á, at hetta er nakað, sum nýggja býráðið ynskir at 

arbeiða fram ímóti at stovnseta og fáa at virka.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 15. februar 2021 
Mæla til at velja eitt ungdómsráð við umboðum úr Eysturkommunu frá fylgjandi skúlaflokkum: 
 

- eitt umboð fyri 6 flokk 

- eitt umboð fyri 7 flokk 

- eitt umboð fyri 8 flokk 

- eitt umboð fyri 9 flokk 

- eitt umboð fyri 10 flokk 

- tvey umboð fyri Eysturkommunu 

Umsitingin ger lýsing og arbeiðssetning fyri Ungdómsráðið at leggja fyri trivnaðarnevndina.  
 

Tilmæli 

Mælt verður til, at seta ein bólk, mannaður við viðkomandi áhugafólki at orða eina lýsing, viðtøkur, 

arbeiðssetning vm. hjá einum møguligum Ungdómsráðið at leggja fyri býráðið.  
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Býráðið 25. februar 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá Umhvørvis- og trivnaðarnevndini.  
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17/21 21/00026 - Umsókn um byggiloyvi til útbygging á matr. nr. 162 
LV 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 18.02.2021 4/21 21/00026-5 

2 Býráðið 25.02.2021 17/21 21/00026-5 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um byggiloyvi til útbygging á matr. nr. 162 í Leirvík.  
 
Tilbygningurin kemur tættari markið enn 2,5 metrar, tí krevst frávik frá byggilinjuni, um umsóknin 
skal gangast á møti.  
 
Umsitingin hevur hoyrt grannar. 
 
Umsitingin metir ikki at nakað er í vegin við at ganga fyriliggjandi umsókn á møti.   

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar 

 

 

 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 18. februar 2021 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  
 
Magnus Skoralíð var úti undir viðgerðini, vegna ógegni. 
 
 
Býráðið 25. februar 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Magnus Skoralíð var úti undir viðgerðini, vegna ógegni  

Tilmæli 

Mælt verður til at ganga umsóknini á møti.  
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18/21 21/00087 - Umsókn um marknaumskipan matr. nr. 327 og 40 
SG 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 18.02.2021 5/21 21/00087-1 

2 Býráðið 25.02.2021 18/21 21/00087-1 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Ánari av matrikul nr. 327 í Syðrugøtu ynskir at selja 32 fermetrar til matrikul nr. 40.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 18. februar 2021 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Býráðið 25. februar 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini.  

Tilmæli 

Mælt verður til at ganga umsóknini á møti.  



 
 

Síða 15 av 19 

19/21 21/00102 - Øki til íbúðarbygging í Syðrugøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 18.02.2021 8/21 21/00102-2 

2 Fíggjarnevnd 22.02.2021 16/21 21/00102-2 

3 Býráðið 25.02.2021 19/21 21/00102-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommunu býráð samtykti á fundi tann 28 januar 2021 at bjóða matrikul nr. 72f í Norðragøtu 
út til íbúðarbygning. Eisini bleiv samtykt at arbeiða víðari við at finna økir í Leirvík og Syðrugøtu.  
 
Umsitingin hevur kannað hvørji økir eru tøk í Syðrugøtu. Eitt økið, ið er lagt út til íbúðarbygging, er 
matrikul nr. 215a í Syðrugøtu.  
 
Økið liggur í einum B1 øki, sum er ætla til “alternativ íbúðarbygging”. Økið er áleið 5.000 fermetrar 
til støddar. 
 
    

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 18. februar 2021 
Byggi og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  
Mælt verður eisini til at sundurbýta økið, ið er lagt út til íbúðarbygging fra matrikul 
215a, sum víst á mynd ´Øki - Íbúðarbygging í SG´ í málinum.  
  
 

 
Fíggjarnevnd 22. februar 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
Býráðið 25. februar 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini.  

Tilmæli 

Mælt verður til at bjóða matrikul nr. 215a í Syðrugøtu út til íbúðarbygging.  
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20/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00094 - Víðka 
ansingartilboðið á frítíðarheiminum Gásamýri, tá skúlin hevur frí 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 15.02.2021 6/21 21/00094-1 

2 Fíggjarnevnd 22.02.2021 15/21 21/00094-1 

3 Býráðið 25.02.2021 20/21 21/00094-1 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Frítíðarheimið er fyri børn í Skúlaspíranum og upp til 2. flokk. Endamálið er at geva børnunum ein 

tryggan og avbjóðandi gerandisdag, heldur sum eitt frítíðartilboð enn ansing. T.v.s. at børnini 

kunnu, eftir skúlatíð, koma á Frítíðarheimið at hugna sær og spæla saman við øðrum børnum. 

Frítíðarheimið er opið hvønn dag eftir skúlatíð og fram til kl. 17:00 

Í dag er skipanin soleiðis, at bert frítíðartilboð er til 0. flokk skúlafrídagar. 

 

Skúlaspírin er eitt kommunalt tilboð, sum bleiv sett á stovn 2010. Hetta tilboð eru fyri tann elsta 

bólkin, sum gekk á dagstovn.  Skúlaspírin er fyrrapart á degi í skúlanum í Leirvík og seinnapart eru 

børnini á Frítíðarheiminum Gásamýri. Við øðrum orðum, hevur kommunan eitt tilboð til hesi børn 

allan dagin. Foreldur gjalda eitt gjald á kr. 1.500 fyri hetta. 

Fyri børnini, ganga í 1. og 2 flokki, hevur kommunan eitt frítíðartilboð seinnapartin á degi. Foreldur 

gjalda kr. 700 fyri hetta. 

Spurningur er so um tíðin er komin hartil, at vit bjóða eitt og sama tilboð í Frítíðarheiminum til 

børnini í Skúlaspíranum, 1. flokki og 2. flokki, tá eingin skúlagongd er. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Leiðarin á Frítíðarheiminum Gásamýri metir, at at tað er møguleiki at tillaga arbeiðsgongdina 

somikið skynsamt, at hetta í mest møguligan mun kann gerast innan verandi lønarkarm.  

Um skipanina verður gjørd sum ein royndarverkætlan, er møguleiki fyri at staðfesta tørvin, bæði í 

mun til tørvin á ansing og eisini hvat hetta kemur at kosta. 

Støða má takast til um foreldragjaldið skal hækka fyri børn, sum ganga í 1. og 2 flokki, um tilboðið 

verður víðka til at verða heilan dag, tá skúlafrídagar eru. 
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Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 15. februar 2021 
Mælt til at fylgja tilmælinum frá umsitingini. Foreldragjald verður ásett samsvarandi 
summaransingini. 
 

 
Fíggjarnevnd 22. februar 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og 
trivnaðarnevndini. 
 
Býráðið 25. februar 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini og 
fíggjarnevndini.  

Tilmæli 

Mælt verður til, at eitt og sama tilboð í Frítíðarheiminum verður bjóða børnunum í  Skúlaspíranum, 

1. flokki og 2. flokki, tá eingin skúlagongd er og at hetta verður gjørt sum ein royndarverkætlan.  

Fyri 0. flokk verður skipan, sum hon er í dag. Fyri 1. og 2. flokk verður galdandi, at skipanin verður 

eins og fyri Skúlaspíran, men at neyðugt verður at tilmelda seg. Foreldragjaldið hækkar tilsvarandi. 
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21/21 Uppskot til broyting í kommunustýrisskipanini - mán 21/00059 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 28.01.2021 1/21 21/00059-2 

2 Býráðið 25.02.2021 21/21 21/00059-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Víst verður til fyriliggjandi uppskot til broyting í kommunustýrisskipanini.  
 
Broytingarnar eru hesar: 
 

• Trivnaðarnevndin broytir navn til umhvørvis- og trivnaðarnevndin. 

• Fríðkan av bygdunum verður málsøki hjá trivnaðarnevndini, hetta hevur verið málsøkið hjá 

trivnaðarnevndini og byggi- og býarskipanarnevndini 

• Bussleið veðrur flutt frá vinnunevndini til trivnaðarnevndina. 

• Umhvøvi og renovatión verður nýtt málsøkið í umhvørvis- og trivnaðarnevndin umsitir. 

Ískoyti 24.02.21 
Broytingar í kommunustýrisskipanini skulu hava tvær viðgerðir, 1 .viðgerð var á býráðsfundinum 
tann 28/1-21 
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
Býráðið 28. januar 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi uppskoti til kommunustýrisskipan 
 
Býráðið 25. februar 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi uppskoti til kommunustýrisskipan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tilmæli 
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