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Mál til viðgerðar 

30/21 20/00371 - Byggiætlan/sersamtykt fyri G2 neystaøki í 
Syðrugøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 17.03.2021 12/21 20/00371-47 

2 Býráðið 29.04.2021 30/21 20/00371-47 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Býráðið samtykti 30 apríl 2020 at gera eina byggiætlan fyri G2 neystaøki í Syðrugøtu. (Mál nr. 
19/00515).  
 
Umsitingin hevur saman við Selmar Nielsen arkitekti arbeitt við at gera eina ætlan fyri økið.  
 
Undir viðgerðini hevur kommunan skipað fyri nøkrum ástaðis – og borgarafundum.  
 
Man er komin fram til onkrar treytir, sum til dømis hædd og nýtslu í økinum. 
Víst verður til skjøl í mappuni “Uppskot til serstaka byggisamtykt fyri neystaøki í Syðrugøtu”, sum 
liggur í málinum. 
 
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Kostnaðurin til umhvørvisstovuna liggur um 20.000 kr.  

 

 

 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 17. marts 2021 
Byggi – og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini.  
 

 
Býráðið 29. april 2021 
Rúni Justinussen setti fram broytingaruppskot: 
 
Tikið verður undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini, við tí broyting at 
uppskoti til byggisamtykt verður broytt soleiðis at § 3 stk. 1 verður soljóðandi: 

Tilmæli 

Mælt verður til at samtykkja fyriliggjandi uppskot við tí ískoyti at matrikul nr. 51, 166, 104a, 151, 
og 69 koma at hava mest loyvda hædd á 5 metrar.  
Eisini verður mælt til at leggja matrikul nr. 165 og 195 afturat Øki 1, við mest loyvda hædd á 5 
metrar.   
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Stk. 1. Økið kann nýtast sum neystaøki við nýttum lofti. Við nýttum lofti skilst, at køks-, 
vesi-, og /ella baði-viðurskifti kunnu byggjast. Hesi skulu tó verða sambært galdandi 
lógarásettum treytum, og ber eigarin av neystinum útreiðslur av hesum og uppíbinding til 
kommunalu spillvatnsleiðingina. 
Eisini kann annað virksemi verða, sum er í umhvørvisflokki 1 fyri Eysturkommunu. 
Eysturkommuna skal í hvørjum einstøkum føri flokka virksemi, ið ætlanin er at hava í 
G2 neystaøkinum. 
Økið kann ikki brúkast bústaðarendamál, hvørki útleigan ella fastan bústað. 
 
Per Martin Gregersen mælti til at beina málið aftur í nevnd vegna tað at tekniska 
umsiting hjá kommununi hevur gjørt vart við at nakrar ógreiðir eru viðv. kloakk 
viðurskiftinum.  
 
Fyrst bleiv atkvøtt um at beina málið aftur í nevnd og varð tað einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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31/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 20/00397 - Umsókn um stuðul 
til dagføring av køkinum í Bygdahúsinum í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 19.01.2021 5/21 20/00397-4 

2 Mentanarnevndin 16.02.2021 8/21 20/00397-4 

3 Fíggjarnevnd 22.02.2021 13/21 20/00397-4 

4 Býráðið 29.04.2021 31/21 20/00397-4 

5 Mentanarnevndin 20.04.2021 28/21 20/00397-4 

6 Fíggjarnevnd 26.04.2021 28/21 20/00397-4 

 
 
 

Málslýsing: 

Í samband við dagføring av køkinum í Bygdarhúsinum, verður heitt á Eysturkommunu um stuðul til 
hetta. 
 
Bygdarhúsfelagið hevur innheintað tilboð uppá arbeiðið og verður tað metta at kosta kr. 
690.937,28 kr.  
 
Mentanarnevndin mælti á fundi 49. januar 2021 fyri fylgjandi: 
Mæla til at umsitingin kannar nærri, hvat alment gagnligt virksemi Bygdarhúsfelagið hevur og 
kemur at hava í framtíðini, áðrenn endalig støða verður tikin til umsóknina. 

11. februar 2021: 
Forkvinnan og skrivarin í Mentanarnevndini hava havt fund við Bygdarhúsfelagið um omanfyri 
standandi. 
Frágreiðing fyriliggur á komandi fundi. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Peningur er ikki settur av á fíggjarætlanini 2021 fyri tílíkar verkætlanir. Um Eysturkommuna ynskir 
at stuðla verkætlanini, er neyðugt við eykajáttan. 

 

 

 
Mentanarnevndin 19. januar 2021 
Mæla til at umsitingin kannar nærri, hvat alment gagnligt virksemi Bygdarhúsfelagið hevur og kemur 
at hava í framtíðini, áðrenn endalig støða verður tikin til umsóknina. 
 

 
Fíggjarnevnd 22. februar 2021 
Fíggjarnevndin mælir frá at veita stuðul. 
 

 
Mentanarnevndin 20. apríl 2021 
Minnilutin Hanna Jensen mælir til at stuðla við kr. 100.000 og at peningurin verður 

settur av á fíggjarætlanini 2022 til endamálið. 

Tilmæli 
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Meirilutin Hjalti Dalheim og Katrin Kjartansdóttir mæla frá at stuðla. 

 

 
Fíggjarnevnd 26. april 2021 
Meirlutin Per Martin Gregersen og Hjalti Dalheim mæla til at taka undir við tilmælinum 
hjá meirlutanum í mentanarnevndini. Magnus Skoralíð tekur støðu á býráðsfundinum 
 
 
 
Býráðið 29. april 2021 
 
Fyrst var atkvøtt um tilmæli hjá minnilutanum í mentanarnevndini: 
 
Atkvøður fyri: 
Hanna Jensen, Rúni Justinussen, Marjun Andreasardóttir,  
 
Atkvøður ímóti: 
Per Martin Gregersen,Petur Suni Jacobsen, Katrin Kjartansdóttir, Hjalti Dalheim 
 
Atkvøddi blankt: 
Unn Jarnskor Ellingsgaard, Magnus Skoralíð 
 
Síðani bleiv atkvøtt um tilmæli hjá meirlutanum í mentanarnevndini: 
 
Atkvøður fyri: 
Per Martin Gregersen, Petur Suni Jacobsen, Hjalti Dalheim, Katrin Kjartansdóttir, 
Magnus Skoralíð 
 
Atkvøður ímóti: 
Hanna Jensen, Rúni Justinussen, Marjun Andreasardóttir,  
 
Atkvøddi blankt: 
Unn Jarnskor Ellingsgaard 
 
[Gem]  
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32/21 Mál 20/00012 Søla av neystagrundum í Norðragøtu. 
Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 15.09.2020 35/20 20/00012-1 

2 Fíggjarnevnd 22.09.2020 54/20 20/00012-1 

3 Vinnunevndin 21.04.2021 6/21 20/00012-1 

4 Býráðið 29.04.2021 32/21 20/00012-1 

 
 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Síðani 2016 hevur Eysturkommuna móttikið formellar umsóknir um at byggja neyst á Neystaøki G2 

í Norðragøtu, frá Tyrlhúsgrundini og suðureftir, millum Tollaksgøtu og Tróndargøtu.  

 

24. juni 2019 samtykti býráðið broyting í byggisamtyktini fyri hetta neystaøkið. 

 

Nú skal støða takast til hvussu gerast skal í samband við útluting av økinum.  

 

Uppskotið hjá umsitingini er, at økið verður til leigu, men kommunan ger økið byggibúgvi við at 

grava út, stoypa stuðlamúr niðan ímóti vegnum á Tróndargøtu (Hetta fyri at tryggja vegin), veita 

vatn og kloakk og gera parkeringsøki niðanfyri á matr. nr. 187a. 

 

Hetta kemur at kosta kommununi áleið 3 mió u/mvg. Um man deilir tað millum tær 17 eindirnar, 

so verður kostnaðurin ca. 180.000 kr.  

Hetta kann vera kostnaðurin fyri hvørt stykkið, pluss leiga, sum er 16,50 kr. pr. m2.  

 

Hetta er ein meting. Endaliga kostnaðin vita vit ikki fyrr enn arbeiðið er boðið út. 

 
Ískoyti 19-04-2021 
Vísandi til samtykt hjá fíggjarnevndini dagfest 22-09-2021, so hevur umsitingin sent hoyringsskriv 
til umsøkjarar.  
Eftirfylgjandi er umsitingin biðin at kannað um neystini kunnu staðsetast longri oman frá 
Tróndargøtu Sí tekning A2: Neystaøki NG – Endaligt í málinum.  
Í samband við fyriliggjandi uppskot, leggur umsitingin upp til at økið verður planera og gjørt 
byggiklárt.  
Kostnaðurin av at gera økið klárt, kann deilast millum keyparar av neystinum.   
 
Um neystini skulu flytast samsvarandi tekning A2, má man víðka um verandi byggisamtykt, tí 
neystini koma at standa 2,5 metrar uttanfyri ásetingina.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 
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Vinnunevndin 15. september 2020 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at útluta økið sum leiguøki, við 
kostnaðinum 16,50 kr. pr. m2. 
 
Vinnunevndin mælir til at spyrja umsøkjararnar um áhugi er fyri verkætlanini, soleiðis 
sum hon fyriligur, tá kommunan ger stuðlavegg og neystaveggirnar. Hetta kann 
gerast við einum kunningarfundi. 
Vinnunevndin ynskir eisini eina meting av hvat stuðlaveggurin kostar, tá ongir 
neystaveggir eru. 
 
Fíggjarnevnd 22. september 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini 
 
Vinnunevndin 21. april 2021 
Vinnunevndin mælir til at víðka um nevndu áseting í byggisamtyktini við 3 metrum 
oman ímóti Tollaksgøtu.  
 
 
Býráðið 29. april 2021 
 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at útluta økið, sum leiguøki og áseta kostnaðin til at vera 16,50 kr. pr m2 + 
kostnaðin av verkætlanini.     
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33/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00200 - Spæli - og 
trivnaðarpláss í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 19.04.2021 15/21 21/00200-1 

2 Fíggjarnevnd 26.04.2021 29/21 21/00200-1 

3 Býráðið 29.04.2021 33/21 21/00200-1 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Ætlanin er komandi árini at uppraðfesta verandi spælipláss, sum eru í bygdunum og eisini at gera 

nýggj. Hetta soleiðis, at kommunan kann liva upp til ásetingina í Barna og ungdómspolitikkinum hjá 

kommununi sum m.a. sigur. “Eysturkommuna strembar eftir, at spælipláss eru í øllum bygdum, og 

at tey eru væl hildin og dagførd.”  

Umhvørvis – og trivnaðarnevndin hevur gjørt eina óbindandi raðfesting av, hvar pláss skulu verða 

og hvørji av verandi skulu uppraðfestast. Í hesi raðfesting sigur nevndin, at eitt spæli – og 

trivnaðarpláss í Norðragøtu skal gerast nú. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Á fíggjarætlanini fyri 2021 sett kr. 800.000 av til spæli – og trivnaðarpláss í kommununi. 

 

 

 
 
 
 
Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 19. apríl 2021 
Mæla til, at spælipláss verður gjørt norðanfyri fótbóltsvøllin í Norðragøtu.  

Umsitingin skal gera uppskot til spælipláss, biðja tilboð í mun til ynskini frá Umhvørvis 

– og trivnaðarnevndini. 

 

Tilmæli 

Mælt verður til, at tað formliga verður tikin støða til, hvar spæli – og trivnaðarpláss skal gerast fyrst 

og tá tað er gjørt at vísa á, hvat kostnaður skal verða, hvussu hetta skal skipast og hvat hetta skal 

innihalda.  

Tá tað er gjørt, skal umsitingin fyrireikað, biðja um tilboð og seta arbeiðið í gongd.  



 
 

Síða 10 av 23 

 
Fíggjarnevnd 26. april 2021 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini 
 

 
Býráðið 29. april 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
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34/21 Tilmæli - Víðkan av kirkjugarðinum í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 28.08.2019 23/19 19/00321-2 

2 Byggi - og býarskipanarnevnd 22.04.2021 18/21 19/00321-2 

3 Fíggjarnevnd 26.04.2021 30/21 19/00321-2 

4 Býráðið 29.04.2021 34/21 19/00321-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Kirkjugarðurin í Leirvík er við at fyllast.  
Í løtuni eru áleið 30 pláss tøk. Í Leirvík brúka vit millum 10 – 12 gravir um árið, tí er neyðugt at 
víðka um kirkjugarðin. 
 
Umsitingin hevur gjørt uppskot til keyp av jørð, fyri at víðka um kirkjugarðin í Leirvík. (Sí viðfest 
tekning) 
 
Fyrsta byggistig gevur áleið 340 pláss, men møguleiki er at gera áleið 300 afturat.  
 
Núverandi kirkjugarður bleiv seinast víðkaður miðskeiðis í 80´inum.  
 
Ískoyti 20-04-2021 
Eysturkommuna hevur keypt lendið samsvarandi økið 1, sum er vist á tekning dagfest 29.03.2019 í 
málinum. 
Tekniska umsiting arbeiðir við at gera verkætlanina klára at bjóða út. Sí tekning dagfest 16-04-
2021.  
Kostnaðarmeting fyriliggur í málinum.   
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Í fyrstu atløgu er talan at keypa lendið. Talan er um 5.623 m2. Tað kostar 501.000 kr.   
 
Ískoyti 20-04-2021 
Játtanin til kirkjugarð fyri 2021 er 2.000.000 kr. 

 

 

 
 
 
 

Tilmæli 

Eingin peningur er settur av til endamálið í fíggjarætlanini fyri 2019, tískil mælir umsitingin til, at 
býráðið gevur eina eykajáttan á 501.000 kr. til keyp lendið til Kirkjugarð í Leirvík.  
 
Ískoyti 20-04-2021 
Umsitingin mælir til at bjóða verkætlanina út.  
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Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 28. august 2019 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at keypa lendið, sum er 5.623 m2 og seta 
peningin av í fíggjarætlanini fyri 2020.  
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 22. april 2021 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
 
Fíggjarnevnd 26. april 2021 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Býráðið 29. april 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
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35/21 20/00428 - Umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 304 UG 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 22.04.2021 20/21 20/00428-4 

2 Býráðið 29.04.2021 35/21 20/00428-4 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um uppíbygging á matr. nr. 304 undir Gøtueiði. Sí umsókn 
í málinum.  
 
Umsøkjarin ynskir at byggja útbygning í somu linju, sum húsini mótvegis matrikul nr. 299.  
 
Húsið liggur í Øki B í byggisamtyktini.  
 
Sambært umsóknini er útbygningurin áleið 1,3 m frá mark. Kravið er 2,5 m. Tí krevst frávik frá 
byggisamtyktini, um umsóknin skal gangast á møti.    
 
Vísandi til kap. 5. Brunaviðurskifti í BK17, eru ávís krøv til bruna, sum skulu yvirhaldast.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 22. april 2021 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Býráðið 29. april 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Tekniska umsiting mælir til at ganga umsóknini á møti við tí treyt at brunaveggur verður gjørdur 
mótvegis granna á matrikul nr. 299. 
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36/21 21/00190 - Umsókn um keyp av matr. nr. 18a LV 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 22.04.2021 21/21 21/00190-2 

2 Fíggjarnevnd 26.04.2021 31/21 21/00190-2 

3 Býráðið 29.04.2021 36/21 21/00190-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um keyp av lendi í Leirvík. 
 
Umsøkjari spyr um tað er møguligt at keypa matrikul nr. 18a í Leirvík.  
 
Vísandi til mál nr. 20/00190, so samtykti Eysturkommuna tann 25.06.2020 at selja ein part av 
matrikklinum til sama umsøkjara.  
Eysturkommuna samtykti á sama fundi at arbeiða við einari ætlan, um at gera eitt parkeringsøki á 
økinum. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar. 

 

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 22. april 2021 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Fíggjarnevnd 26. april 2021 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Býráðið 29. april 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Tekniska umsiting mælir frá at ganga umsóknini á møti. Hetta tí at umsitingin enn arbeiðir við 
ætlanini at gera parkeringsøki á matrikul nr. 18a í Leirvík.  
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37/21 21/00199 - Asfalt 2021 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 22.04.2021 22/21 21/00199-3 

2 Fíggjarnevnd 26.04.2021 32/21 21/00199-3 

3 Býráðið 29.04.2021 37/21 21/00199-3 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Í samband við at Eysturkommuna hevur fingið avfresa asfalt frá norðoyatunnilinum, hevur 
umsitingin saman við rakstrarleiðara gjørt uppskot og heinta prís uppá at leggja asfalt á ymisk 
strekkir í kommununi.   
 
Uppskotið frá rakstrarleiðara er fylgjandi:  

• Innagarðs vegur Gøtugjógv  

• Innagarðs vegur Norðragøta  

• Innagarðs vegur Syðrugøta  

• Innagarðs vegur Kinnarvegur  

• Innagarðs vegur niðan til reinsiverk í Norðragøtu 

Eftirfylgjandi varð spurt um tað er møguligt at leggja asfalti á annað strekki. Tí er málið koyrt til 
viðgerðar í Byggi- og býarskipanarnevndini.  
 
 
Hetta asfalti er tað, ið verður kalla fyri “kalt asfalt” tað er ikki líka sterkt, sum vanligt asfalt. Tí er 
tað ikki so gott at brúka til vegir við nógvum trafikki og/ella tungari ferðslu. 
  
Í samband við omanfyrinevndu pkt. So burdi okkurt verði gjørt við svingi á innangarðsvegnum við 
Gøtugjógv, hetta tí at skervur ofta fýkur á bilar, sum standa parkeraðir við kirkjuna. Asfalt hevði 
hjálp uppá hendan trupulleikan.  
 
Vísandi til mál nr. 20/00307, so hevur bóndin í august 2020 sent umsókn til Eysturkommunu um at 
asfaltera vegin niðan til fjósið í Norðragøtu. Svarið frá Byggi – og býarskipanarnevndini varð, at 
man skuldi taka tað við til raðfestingina av asfalt í 2021. Meir bleiv ikki gjørt við málið.  
 
Økið kring vøllin í Sarpugerði trongir til at asfalterast. Tað kundi verði eitt alternativ, um man ikki 
vil brúka alt asfalti til innangarðsvegir.   
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongin játtan er til endamálið á fíggjarætlanini 2021. Um hetta skal gerast, er neyðugt við einari 
eykajáttan til endamálið.  

 

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at asfaltera vegir, sum eru nevndir í punktunum omanfyri og geva eykajáttan 
til endamálið. 
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Byggi - og býarskipanarnevnd 22. april 2021 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at man í fyrstu atløgu asfalterar 
innangarðsvegin við Gøtugjógv og innangarðvegin niðan til til vatnbrunnin í 
Norðragøtu.  
Mælt verður til at taka peningin av løgujáttanuni til vegir 2021. 
 

 
Fíggjarnevnd 26. april 2021 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Býráðið 29. april 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
 
[Gem]  
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38/21 21/00164 - Eykajáttanir mars 2021 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 26.04.2021 27/21 21/00164-3 

2 Býráðið 24.03.2021 29/21 21/00164-3 

3 Fíggjarnevnd 22.03.2021 26/21 21/00164-3 

4 Býráðið 29.04.2021 38/21 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 1.345 t.kr. soleiðis at íløgurnar í 
2021 íalt verða 63.420.000,00 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. 
 
Ískoyti 22.04.21 
Eingin broyting frá 1. viðgerð 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Samlaða útrslitið (RLÚ) verður íalt 2.270.000,00 kr. verri enn í samtyktu fíggjarætlanini. 

 

 

 
 
 
 
 
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 

 
Býráðið 24. marts 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
 
Fíggjarnevnd 26. april 2021 
Fíggjarnevndin mælir til at játta eykajáttaninar eins og samtykt við 1. viðgerð 
 
Býráðið 29. april 2021 
Einmælt samtykt eins og við 1. viðgerð. 
[Gem]  

Tilmæli 
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39/21 20/00381 - Sersamtykt fyri økið Kráartanga í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 17.03.2021 5/21 20/00381-1 

2 Býráðið 24.03.2021 22/21 20/00381-1 

3 Vinnunevndin 21.04.2021 7/21 20/00381-1 

4 Býráðið 29.04.2021 39/21 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.  
 
Ískoyti 19-04-2021 
Ein rætting er komin síðani seinasta fund. Punkt 4.3: Hall á tekju er koyrt í sersamtyktina, har er 
skriva at “hall á tekju skal vera millum 25 og 35 stig”.  
Sí skjal Serstøk byggisamtykt Kráartangi 19-04-2021 í málinum. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Kostnaðurin til umhvørvisstovuna er áleið 20.000 kr.  

 

 

 
 
 
 
 
Vinnunevndin 17. marts 2021 
Vinnunevndin mælir til at samtykkja fyrliggjandi uppskot við tí ískoyti at byggistigi á 
økinum er 1,0.  
 

 
Býráðið 24. marts 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 
Vinnunevndin 21. april 2021 
Vinnunevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.  
 

Tilmæli 

Mælt verður til at samtykkja fyriliggjandi uppskot.  
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Býráðið 29. april 2021 
 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
[Gem]  
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40/21 21/00080 - Umsókn um grundstykki til høll - Tavan 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 17.02.2021 3/21 21/00080-2 

2 Fíggjarnevnd 22.02.2021 12/21 21/00080-2 

3 Vinnunevndin 21.04.2021 8/21 21/00080-2 

4 Býráðið 29.04.2021 40/21 21/00080-2 

 
 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Tavan hevur sent umsókn um grundstykkið á havnalagnum í Leirvík. Talan er um økið millum Fofish 
og bátahylin (matrukul nr. 169a).  
 
Økið er áleið 1200 fermetrar til støddar. Ætlanin hjá umsøkjara er at gera eina høll, ið er umleið 

3 metur høg, og síðani at byggja 5 íbúðir omaná.  
 
 
Eysturkommuna hevur fyrr fingið umsókn um bygging og annað á økinum, uttan at nakað er hent. 
Tí má støða takast til, hvat man vil við økinum.  
 
Ískoyti 19-04-2021 
Umsitingin hevur sambært avtalu móttikið skitsur uppá hvussu bygningurin kemur at síggja út.  
Sí skjøl í málinum.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
 
 
Vinnunevndin 17. februar 2021 
Vinnunevndin mælir til at geva Tavuni tilsøgn til økið, soleiðis at Tavan kann koma 
við einari konkretari verkætlan, sum býðráðið kan taka støðu til.  
Tilsøgnin verður galdandi til og við 31. august 2021.  
 

 
Fíggjarnevnd 22. februar 2021 
Málið tikið av skrá 
 

Tilmæli 

Umsitingin heldur at man politiskt má taka støðu til hvat økið skal nýtast til. Síðan kann man taka 
støðu til fyriliggjandi umsókn.  



 
 

Síða 22 av 23 

Vinnunevndin 21. april 2021 
Vinnunevndin mælir frá at ganga umsókn frá Tavuni dagfest 19.04.2021 á møti.  
Vinnunevndin mælir til at Tavan heldur seg til uppruna umsókn viðv. innara økið við 
bátahylin í Leirvík.   
 

 
Býráðið 29. april 2021 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
[Gem]  
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