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Mál til viðgerðar

60/21 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00317 - Umsókn til útgjald
av eykajáttan til Báta- og Listasavnið í Leirvík.
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur
18.08.2021
23.08.2021
26.08.2021

Málnr.
32/21
45/21
60/21

Journalnr.
21/00317-2
21/00317-2
21/00317-2

Málslýsing:
Kommunan hevur móttikið umsókn frá Báta – og listasavninum í Leirvík, dagf. 12. juli 2021, har
søkt verður um at fáa kr. 100.000 av samlaðu játtanini á kr. 150.000 til savnið útgoldið.
Hugsanin við, at savnið sleppur sjálvt at disponerað yvir hendan peningin er, at menna savnið og
atfastar upplatingartíðir, tiltøk og lív á savninum kann verða ein fastur partur av lívinum á
havnarlagnum í Leirvík.

Fíggjarligar avleiðingar:
Umframt, at tað á Fíggjarætlanini fyri 2021 er játtaðar kr. 25.000 til lønir er eykajáttan gjørd á
samlað kr. 150.000 á várið 2021 til lønir til Báta – og listasavnið.

Tilmæli
Umsitingin mælir til at ganga umsóknini á møti og at flyta kr. 100.000 á konto hjá Báta – og
listasavninum.

Mentanarnevndin 18. august 2021
Mentanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini

Fíggjarnevnd 23. august 2021
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini.
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Býráðið 26. august 2021
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og
fíggjarnevndini.
[Gem]
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61/21 Frágreiðing og málslýsing til mál nr. 19/00321
Viðgjørt av
1 Byggi - og býarskipanarnevnd
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur
19.08.2021
23.08.2021
26.08.2021

Málnr.
32/21
46/21
61/21

Journalnr.
19/00321-38
19/00321-38
19/00321-38

Málslýsing:
Í samband við víðkan av kirkjugarðinum í Leirvík, hevur kommunan heintað tvey tilboð.
•
•

Lendisarbeiði, íroknað veg og parkering til kirkjugarðin
Grótlaðing

Samlaða kostnaðarmetingin av arbeiðinum er 6.650.000 kr.

Fíggjarligar avleiðingar:
2.000.000 kr. er sett til endamálið á fíggjarætlanini fyri 2021.
Tað er ikki neyðugt at eykajátta í 2021, men rest má játtast á fíggjarætlanini 2022 og 2023.
Tilmæli
Umsitingin mælir til at taka av lægsta tilboðnum uppá lendisarbeiðið sum er frá Kanjon og tilboð
fyri grótlaðing frá Sp/f Nýgerð.

Byggi - og býarskipanarnevnd 19. august 2021
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka av tilboðnum frá Sp/f Nýgerð
Samstundis mælir nevndin til at fara undir samráðing við Kanjon um møguligar
tillagingar.
Petur Súni Jacobsen var úti undir viðgerðini vegna ógegni.

Fíggjarnevnd 23. august 2021
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og
býarskipanarnevndini.
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Býráðið 26. august 2021
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og
fíggjarnevndini
Petur Súni Jacobsen var úti undir viðerðini vegna ógegni.
[Gem]
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62/21 Eykajáttanir august 2021
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevnd
2 Býráðið

Fundardagur
23.08.2021
26.08.2021

Málnr.
47/21
62/21

Journalnr.
21/00340-2
21/00340-2

Málslýsing:
Víst verður tilfyriliggjani skriv/frágreiðing viðv. eykajáttanum í august 2021, har greitt verður frá ta
neyðugt er at veita eina samlaða eykajáttan á 5.750.00,00 kr. til ymiskar verkætlanir.
Eykajáttaninar eru hesar:
•
•
•
•
•
•
•

Nýggjur vøllur í Norðragøtu á kr. 3.000.000,00
Keyp av Limmilund á kr. 250.000,00
Keyp av vegi til Norðoyatunnilin á kr. 850.000,00
Gamli bátahylurin í Leirvík á kr. 250.000,00
Kantsteinar v.m í Nýggjagerði í Leirvík á kr. 350.000,00
Hitaskipan til skúlan í Leirvík og Giljagarð á kr. 1.000.000,00
Tinglýsing v.m á kr. 50.000,00

Fíggjarligar avleiðingar:
Av tí at mælt verður til at taka peningin av øðrum íløgujáttanujáttanum verða samlaður íløgurnar
óbroyttar, og eykajáttaninar koma ikki at hava ávirkan á ætlaða úrslitið.
Tilmæli
Mælt verður til at veita eykajáttanir á íalt 5.750.000,00 kr.
Mælt verður til at eykajáttannar verða fíggjaðar við at 5 mió. kr. verða tiknar avverandi játtan til
barnagarðin í Gøtugjógv og 750 t.kr. verða tiknar av verandi játtan til bátahylin í Norðragøtu.

Fíggjarnevnd 23. august 2021
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.
Býráðið 26. august 2021
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini.
[Gem]
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63/21 Umsókn um skattafrælsi
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevnd
2 Býráðið

Fundardagur
23.08.2021
26.08.2021

Málnr.
48/21
63/21

Journalnr.
21/00313-2
21/00313-2

Málslýsing:
Taks/Toll- og skattaráð Føroya hevur biðið um tilmæli frá Eysturkommunu viðv. umsókn um
skattafrælsi.
Fíggjarligar avleiðingar:

Tilmæli
Mett verður at felagið lýkur treytinar fyri at fáa skattafrælsi samb. § 3 í skattalógini, og tí verður
mælt til at Eysturkommunu viðmælir umsóknin um skattafrælsi.

Fíggjarnevnd 23. august 2021
Fíggjarnevndin mælir til at viðmæla umsóknini um skattafrælsi
Býráðið 26. august 2021
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini.
[Gem]
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64/21 21/00080 - Umsókn um grundstykki til høll - Tavan
Viðgjørt av
1 Vinnunevndin
2 Fíggjarnevnd
3 Vinnunevndin
4 Býráðið
5 Vinnunevndin
6 Býráðið
7 Vinnunevndin
8 Býráðið

Fundardagur
17.02.2021
22.02.2021
21.04.2021
29.04.2021
16.06.2021
24.06.2021
18.08.2021
26.08.2021

Málnr.
3/21
12/21
8/21
40/21
10/21
52/21
12/21
64/21

Journalnr.
21/00080-2
21/00080-2
21/00080-2
21/00080-2
21/00080-2
21/00080-2
21/00080-2
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.
Ískoyti 14-06-2021
Tavan var tann 01.06.2021 á fundi við Eysturkommunu. Borgarstjórin hevur heitt á vinnunevndina
um at taka malið aftur til viðgerar, sí “Notat frá fundi við Tavuna 1/6-21” í málinum.
16.08.2021
Málið var fyri á býráðsfundi tann 24 juni. Av tí at nýtt tilfarð kom beint áðrenn fundin, bleiv málið
beint aftur í nevnd.
Fíggjarligar avleiðingar:

Tilmæli
Umsitingin heldur at man politiskt má taka støðu til hvat økið skal nýtast til. Síðan kann man taka
støðu til fyriliggjandi umsókn.
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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
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.
Vinnunevndin 16. juni 2021
Vinnunevndin samtykkir at halda fast í samtykt hjá vinnunevndini dagfest 21. apríl
2021.
Tavan fær bjóða ovara stykkið, sum er uml. 1200 m2.
Býráðið 24. juni 2021
Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd
Vinnunevndin 18. august 2021
Vinnunevndin mælir til at halda fast í samtykt hjá vinnunevndini dagfest 21. apríl og
16. juni 2021.

Býráðið 26. august 2021
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini.
[Gem]
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