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Mál til viðgerðar

22/21 20/00381 - Sersamtykt fyri økið Kráartanga í Leirvík
Viðgjørt av
1 Vinnunevndin
2 Býráðið

Fundardagur
17.03.2021
24.03.2021

Málnr.
5/21
22/21

Journalnr.
20/00381-1
20/00381-1

Málslýsing:
Umsitingin hevur gjørt uppskot til eina sersamtykt fyri økið á Kráartanga. Víst verður til teking
“Kortskjal 1, dagfest 15-03-2021” og skjal “Serstøk byggisamtykt fyri økið á Kráartanga í Leirvík” í
málinum.
Um býráðið samtykkir fyriliggjandi uppskot, fellur samtyktin um skipan av økinum frá mál nr.
20/00054 burtur.

Fíggjarligar avleiðingar:
Kostnaðurin til umhvørvisstovuna er áleið 20.000 kr.
Tilmæli
Mælt verður til at samtykkja fyriliggjandi uppskot.

Vinnunevndin 17. marts 2021
Vinnunevndin mælir til at samtykkja fyrliggjandi uppskot við tí ískoyti at byggistigi á
økinum er 1,0.
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23/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00093 - Ungdómsráð í
Eysturkommunu
Viðgjørt av
1 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin
2 Býráðið
3 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin
4 Býráðið

Fundardagur
15.02.2021
25.02.2021
15.03.2021
24.03.2021

Málnr.
5/21
16/21
9/21
23/21

Journalnr.
21/00093-1
21/00093-1
21/00093-1
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:

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.

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
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-

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.

Býráðið 25. februar 2021
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini
Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 15. mars 2021
Mæla til at fylgja uppskotinum um viðtøkur fyri Ungdómsráðið í Eysturkommunu, sum
er orðað.
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24/21 Frágreiðng og tilmæli til mál nr. 21/00108 - Umsókn um
stuðul/rakstrarstuðul til Eysturskot
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur
16.03.2021
22.03.2021
24.03.2021

Málnr.
23/21
21/21
24/21

Journalnr.
21/00108-2
21/00108-2
21/00108-2

Málslýsing:
Skjótifelagið í Eysturkommunu – Eysturskot – søkir um kr. 50.000 til fíggjarligan rakstur av
felagnum.
Stuðulin skal brúkast til rakstur av skjótibreytini, um nýliga er tikin í nýtslu. Eisini vil felagið geva
ungum, sum ikki tíma fótbólt og annað ítriv so væl, møguleikan at brúka skjótibreytina og læra seg
leirdúgvuskjóting saman við lærdum skjúttum.
Ætlanin er at skipað virksemi á staðnum, við at limir eru virknir í samband við tey krøv, sum ein
leirdúgvu skjótibreyt krevur við m.a. upprudding v.m. Málið er at skapa góðar karmar fyri tey
íðkandi. Nakað er longu gjørt, men mangla tó okkurt enn m.a. rottangi.
Málið hjá felagnum er at gerast besta skjótifelag í Føroyum við teimum bestu skjúttunum.

Fíggjarligar avleiðingar:
Kr. 550.000 eru setta av á fíggjarætlanini 2021 til “Stuðul til ítrótt” – konta 524.
Undanfarin ár er hendan játtan brúkt sum rakstrarstuðul til Víking, Reysta og Tind.

Tilmæli
Mælt verður til at stuðla

Mentanarnevndin 16. mars 2021
Mæla til at stuðla við kr. 30.000. Peningur verður tikin av konto 522 - “Stuðul til
mentan”.

Fíggjarnevnd 22. marts 2021
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini.
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25/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00162 - Umsókn um stuðul
- Svimjifelagið Reysti
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur
16.03.2021
22.03.2021
24.03.2021

Málnr.
27/21
25/21
25/21

Journalnr.
21/00162-2
21/00162-2
21/00162-2

Málslýsing:
Svimjifelagið Reysti søkir um fíggjarligan stuðil til rakstur av felagnum.
Seinasta ár stuðlaði Eysturkommuna við kr. 100.000

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

Tilmæli
Mælt verður til at stuðla

Mentanarnevndin 16. mars 2021
Mæla til at stuðla við kr. 100.000. Peningur verður tikin av konto 524 - “Stuðul til ítrótt”.

Fíggjarnevnd 22. marts 2021
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini.
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26/21 21/00122 - Yvirtøka av innkoyringsvegi í Syðrugøtu
Viðgjørt av
1 Byggi - og býarskipanarnevnd
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur
17.03.2021
22.03.2021
24.03.2021

Málnr.
14/21
22/21
26/21

Journalnr.
21/00122-2
21/00122-2
21/00122-2

Málslýsing:
Eysturkommuna hevur fingið fyrispurning frá Landsverk um yvirtøku av innkoyringsvegi til
Syðrugøtu.
Grundin til at hetta kemur nú, er at kommunan hevur móttikið umsókn um bygging í økinum og í
hesum sambandi er hoyring send til Landsverk. Byggilinjan hjá Landsverk í økinum er 25 metrar.
Um kommunan eigur vegin, kann byggilinjan ásetast av kommununi.
Talan er um knappar 200m og yvirtekur kommunan vegin, so fær kommunan fult ræði á
vegnum.

Tað er natúrligt at kommunan er ánari av vegnum. Men vegurin er ikki í besta
standi, tí eigur man at gera eina avtalu við Landsverk um asfalt, áðrenn kommunan
yvirtekur vegin.

Fíggjarligar avleiðingar:
Kommunan skal ikki gjalda fyri at yvirtaka vegin. Men hetta ger at kommunan í framtíðini skal
viðlíkahalda 200 m meir av vegi, enn man ger í dag.
Tilmæli
Mælt verður til at Eysturkommuna yvirtekur vegin. Í hesum sambandi verður mælt til at gera eina
avtalu við Landsverk um asfalt til innkoyringsvegin.

Byggi - og býarskipanarnevnd 17. marts 2021
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.
Fíggjarnevnd 22. marts 2021
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og
býarskipanarnevndini
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27/21 21/00088 - Útstykking í Leirvík - Byggistig 2
Viðgjørt av
1 Byggi - og býarskipanarnevnd
2 Byggi - og býarskipanarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur
18.02.2021
17.03.2021
24.03.2021

Málnr.
6/21
16/21
27/21

Journalnr.
21/00088-2
21/00088-2
21/00088-2

Málslýsing:
Teknistovan í Gøtu hevur gjørt eitt uppskot til byggistig 2 í samband við útstykkingina í Leirvík, sum
skal góðkennast av býráðnum.
Talan er um 18 grundstykkir, og eitt økið á 3688 fermetrar, sum kann leggjast út til íbúðarbygging.
(Víst verður til tekning í málinum).
Avtalað varð, at teknistovan skal gera eina kostnaðarmeting av verkætlanini til býráðsfundin tann
25 feb. 2021.
Ískoyti 17-03-2021
Av tí at uppskotið ikki er móttikið fyrr enn 16-03-2021, eru tekningarnar ikki viðgjørdar av teknisku
umsiting.

Fíggjarligar avleiðingar:

Tilmæli
Mælt verður til at samtykkja fyriliggjandi uppskot, ella koma við viðmerkingum, soleiðis at
Teknistovan kann tillaga verkætlanina til komandi fund.
Ískoyti 17-03-2021
Umsitingin heldur at tekningarnar eiga at verða viðgjørdar av teknisku umsiting, áðrenn avgerð
verður tikin.

Byggi - og býarskipanarnevnd 18. februar 2021
Málið verður tikið av skrá. Umsitingin arbeiðir víðari við málinum.
Byggi - og býarskipanarnevnd 17. marts 2021
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.
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28/21 20/00322 - Umsókn um keyp av lendi av matr. nr. 27 at leggja
afturat matr. nr. 32 í SG
Viðgjørt av
1 Byggi - og býarskipanarnevnd
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur
17.03.2021
22.03.2021
24.03.2021

Málnr.
11/21
18/21
28/21

Journalnr.
20/00332-3
20/00332-3
20/00332-3

Málslýsing:
Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um keyp av lendi í Syðrugøtu.
Ánari av matrikul nr. 32 í Syðrugøtu hevur søkt um at keypa 40 fermetrar av matrikul nr. 37, fyri at
leggja tað afturat ognini á matrikul nr. 32. Sí umsókn í málinum.
Umsøkjari hevur í dag eina terassu á matrikul nr. 37. (Mál nr. 10/00338).
Vísandi til mál nr. 20/00371, so arbeiðir Eysturkommuna við einari ætlan fyri økið. Matrikul nr. 32
er nevndur í hesari ætlan.
Keypsprísurin er 110 kr. pr. fermetur.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar fíggjarligar avleiðingar.
Tilmæli
Mælt verður frá at ganga umsóknini á møti.

Byggi - og býarskipanarnevnd 17. marts 2021
Av tí at man arbeiðir við at definera økið, mælir byggi – og býarskipanarnevndin frá at
selja økið til umsøkjaran.
Fíggjarnevnd 22. marts 2021
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og
býarskipanarnevndini.
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29/21 21/00164 - Eykajáttanir mars 2021
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevnd
2 Býráðið
3 Fíggjarnevnd

Fundardagur

Málnr.

24.03.2021
22.03.2021

29/21
26/21

Journalnr.
21/00164-3
21/00164-3
21/00164-3

Málslýsing:
Víst verður til fyriliggjandi yvirlit yvir eykajáttanir/umraðfestingar av íløgum fyri 2021.
Í mun til samtyktu fíggjarætlanina fyri 2021 hækkað íløgurnar við 945 t.kr. soleiðis at íløgurnar í
2021 íalt verða 63.020.000,00 kr. Raksturin hækkar við 925 t.kr.
Neyðugt verður ikki við hægri lántøku enn ætlað í samtyktu fíggjarætlanini fyri 2021. Hækkingin í
íløgunum og rakstinum verður fíggjað av innistandandi peningi.
Fíggjarligar avleiðingar:
Samlaða útrslitið (RLÚ) verður íalt 1.870.000,00 kr. verri enn í samtyktu fíggjarætlanini.
Tilmæli

Fíggjarnevnd 22. marts 2021
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan sambært fyriliggjani uppskoti, umframt at
játtað 400 t.kr til liðugtgerð av pierinum við gamla bátahylin í Leirvík
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