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Mál til viðgerðar

26/22 Frágreiðing og tilmæli - Skipan av vinnuøkjum á
havnarlagnum í Norðragøtu
Viðgjørt av
1 Vinnunevndin
2 Býráðið

Fundardagur
18.05.2022
25.05.2022

Málnr.
8/22
26/22

Journalnr.
22/00196-2
22/00196-2

Málslýsing:
Umsitingin hevur arbeitt við at skipa øki í havnarlagnum í Norðragøtu. Sí tekning
Verandi byggisamtykt D, fevnir mest um skipaferðslu og fiskivinnu og til virksemi , ið hevur
samband við hesi.
Umsitingin metir, at hetta er avmarkandi fyri nýtsluna av økinum, og mælir til at broyta økið til C2
øki:

1. Ásetingar fyri økið C2: Vinnu- og miðstaðarendamál við serstakari byggisamtykt

Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli
Mælt verður til, at góðkenna tekningina av økinum A-001, Havnarøkið í Norðragøtu, dagfest 16-052022, og at bygt verður eftir hesi ætlan.
Umframt verður mælt til at broyta byggisamtyktina frá øki-D til øki-C2:

1. Ásetingar fyri øki C2: Vinnu- og miðstaðarendamál við serstakari byggisamtykt

Vinnunevndin 18. maj 2022
Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.
Býráðið 25. maj 2022
Einmælt samtykt at beina málið aftur í vinnunevndinia til víðari viðgerð.
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[Gem]
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27/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00175 - Umsøkn um ger av
trivnaðarøki á matr. 199m í Syðrugøtu
Viðgjørt av
1 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin
2 Býráðið

Fundardagur
16.05.2022
25.05.2022

Málnr.
11/22
27/22

Journalnr.
22/00175-2
22/00175-2

Málslýsing:

Kommunan hevur móttikið umsókn ella áheitan frá grannalagnum við Traðará og
Salvarávegi um at raðfesta spæli-og trivnaðarøkið á matr. 199m nú, ímeðan børnini
í grannalagnum enn eru smá, so tey kunnu fáa gagn og gleði av hesum øki.
Í skrivinum til kommununa, at omanfyri nýggju útstykkingina á Salvará- og
Traðaráávegi, er somuleiðis eitt grannalag við 32 húskjum. Tvs. at í alt uml. 60
húski kundu fingið gleði av hesum spæli- og trivnaðarøki.
Víst verður á, at best hevði verið, at økið varð gjørt liðugt í einum, so at tað ikki
verður standandi sum eitt ”byggipláss” í eitt longri tíðarskeið, men um hetta ikki er
ein møguleiki, at gera hetta í stigum.
Grannaløgini bjóða seg til at verða ein partur av verkætlanini við at bjóða seg fram
at hjálpa til við tí praktiska.

Fíggjarligar avleiðingar:
Eingin peningur er settur av á Fríggjarætlanini fyri 2022 til nevnda endamál, men er ein møguleiki
fyri, at játtað pening av konto “Borgarainitiativ” – konto 522 – stuðul til mentan, til nevnda
endamál, um ein metir at umsóknin líkur treytirnar fyri hesum.

Tilmæli
Mælt verður frá at ganga umsóknini á møti og taka eina princippiella avgerð um, hvat matr.nr.
199m skal brúkast til.

Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 16. mai 2022
Mælt verður til at gera matr.nr. 199m í Syðrugøtu til eitt spæli- og trivnaðarøki.
Marjun Andreasardóttir og Marita Klein Joensen vóru úti undir viðgerðini
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Býráðið 25. maj 2022
Einmælt samtytk at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini.
Marjun Andreasardóttir og Marita Klein Joensen vóru úti undir viðgerðini vegna
ógegni
[Gem]
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28/22 Frágreiðing og tilmæli - Umsókn um byggiloyvi til bilhús á
matr. nr. 72y NG
Viðgjørt av
1 Byggi - og býarskipanarnevnd
2 Býráðið

Fundardagur
19.05.2022
25.05.2022

Málnr.
16/22
28/22

Journalnr.
22/00114-4
22/00114-4

Málslýsing:

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um, at byggja bilhús tættari markið enn 5,0
m á matr.72y í Norðragøtu. Sí skjøl í málinum.
Í Almennu Byggisamtyktini fyri Eysturkommunu stendur fylgjandi:
§ 10. Bilskúr og bilskýli

1. Bilskúrur skal standa í minsta lagi 5 m frá marki til veg. Tó kann byggivaldið, tá ið
talan er um minni týðandi veg, ella tá ið lendi ikki loyvir tí, geva loyvi til, at
bilskúrur verður settur nærri vegi.
Um umsøkjari skal fáa loyvi til omanfyristandandi er neyðugt at byggivaldið, í hesum føri
býráði gevur frávik.

Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli
Umsitingin mælir frá, at geva frávik.

Byggi - og býarskipanarnevnd 19. maj 2022
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til, at geva frávik, treyta av at pláss er fyri minst
tveimum parkeringsplássum á matriklinum.

Býráðið 25. maj 2022
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini.
Per Martin Gregersen var úti undir viðgerðini vegna ógegni.
[Gem]
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29/22 Frágreiðing og tilmæli - Umsókn um keyp av lendi matr. nr.
12d GG - Losjan Glotti
Viðgjørt av
1 Byggi - og býarskipanarnevnd
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur
19.05.2022
23.05.2022
25.05.2022

Málnr.
17/22
23/22
29/22

Journalnr.
22/00161-2
22/00161-2
22/00161-2

Málslýsing:
Losjan Glotti hevur sent umsókn, um keyp av matr. nr. 12d.
Losjan Glotti brúkar hendan matrikulin til parkeringsøki.

Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli
Umsitingin mælir til at selja matr. Nr 12d til Losjuna Glotti, treyta av at býarplanurin verður
broyttur

Byggi - og býarskipanarnevnd 19. maj 2022
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.
Fíggjarnevnd 23. maj 2022
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og
býarskipanarnevndini.
Býráðið 25. maj 2022
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og
fíggjarnevndini.
[Gem]
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30/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00162 - Grundøkir í
Syðrugøtu
Viðgjørt av
1 Byggi - og býarskipanarnevnd
2 Fíggjarnevnd
3 Byggi - og býarskipanarnevnd
4 Fíggjarnevnd
5 Býráðið

Fundardagur
21.04.2022
22.04.2022
19.05.2022
23.05.2022
25.05.2022

Málnr.
14/22
19/22
18/22
24/22
30/22

Journalnr.
22/00162-2
22/00162-2
22/00162-2
22/00162-2
22/00162-2

Málslýsing:
Útstykkingarætlanin í Syðrugøtu verður ikki klár fyrr enn síðst í ár ella fyrst í komandi ár, og tørvur
er á grundøkjum í Syðrugøtu beinanvegin. Ætlanin er, at seta matr. nr. 35k til sølu, umframt at frá
matrikulera eitt grundøki frá 199a. Sí tekning.
Ískoyti 18-05-2022
Málið viðv. matr. nr. 35k hevur verið til grannahoyringar, sí skjøl í málinum.

Fíggjarligar avleiðingar:
Kostnaðurin fyri hetta er umleið 65.000,- kr. og kann takast av konto 619: Keyp av lendi í
Syðrugøtu

Tilmæli
Umsitingin mælir til, at seta matr. nr. 35k til sølu, umframt at frá matrikulera eitt grundøki frá
matr. nr. 199a.

Byggi - og býarskipanarnevnd 21. april 2022
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til, at frá matrikulera eitt grundøki frá matr. nr.
199a.

Fíggjarnevnd 22. april 2022
Samtykt at hoyra grannar áðrenn støða verður tikin til málið.
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Byggi - og býarskipanarnevnd 19. maj 2022
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at halda fast í tilmælinum frá 21. apríl 2022,
og mælir frá at selja matrikul 35k.
Fíggjarnevnd 23. maj 2022
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og
býarskipanarnevndini
Býráðið 25. maj 2022
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og
fíggjarnevndini.
[Gem]
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31/22 Frágreiðing og tilmæli - Broyting í býarplaninum fyri
Gøtugjógv
Viðgjørt av
1 Byggi - og býarskipanarnevnd
2 Býráðið

Fundardagur
19.05.2022
25.05.2022

Málnr.
19/22
31/22

Journalnr.
22/00189-1
22/00189-1

Málslýsing:

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn frá Losjuni Glotti, um at tey ynskja at
byggja út og í hesum sambandi er neyðugt at Eysturkommuna fremur broyting í
býarplaninum við Gøtugjógv.
Broytingar í býarplaninum er fylgjandi:
Matr. nr. 12a við Gøtugjógv, at økja um Miðstaðarendamál í økinum.
Lýsing verandi støða:
• Matr.12a Við Gøtugjógv liggur sum frílendi – øki H og partvíst øki-M í er til
Miðstaðarendamál.
Lýsing broytt støða:
• Frílendi H á matr. nr. 12a Við Gøtugjógv minkar, sum sýnt á kortskjali.
• Miðstaðarøki A á matr. nr. 12a Við Gøtugjógv verður økt, sum sýnt á kortskjali.

Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli

Mælt verður til at góðkenna uppskotið, um at broyta býarplanin fyri Eysturkommunu
við Gøtugjógv sambært skjølum í málinum.

Byggi - og býarskipanarnevnd 19. maj 2022
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.
Býráðið 25. maj 2022
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini.
[Gem]
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32/22 Frágreiðing og tilmæli Broyting av byggisamtyktini fyri havnarlagið undir Gøtueiði frá C2vinnuøki til G2-neystaøki
Viðgjørt av
1 Byggi - og býarskipanarnevnd
2 Býráðið

Fundardagur
19.05.2022
25.05.2022

Málnr.
20/22
32/22

Journalnr.
22/00195-1
22/00195-1

Málslýsing:

Mállýsing:
Ynski er um at broyta økið á havnarlagnum undir Gøtueiði frá C2 øki til G2 øki,
neysta- og vinnuøki við serstakari byggisamtykt, tí mett verður at henda ásetingin
passar betri til øki á havnarlagnum .
Lýsing verandi støða:
• Partur av matr. 290a og matr. 37 liggur í verandi býarplani, sum øki C2:
Vinnu- og miðstaðarendamál við serstakari byggisamtykt.
Lýsing broytt støða:
• Somu matriklar verða broyttir til øki G2: Neysta- og vinnuøki við serstakari
byggisamtykt.

Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli

Mælt verður til at góðkenna uppskotið um at broyta býarplanin fyri Eysturkommunu
undir Gøtueiði samb. skjølum í málinum.

Byggi - og býarskipanarnevnd 19. maj 2022
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini
Býráðið 25. maj 2022
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini.
[Gem]
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33/22 Tilmæli og frágreiðing - Roknskapur 2021
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevnd
2 Býráðið

Fundardagur
23.05.2022
25.05.2022

Málnr.
25/22
33/22

Journalnr.
22/00198-3
22/00198-3

Málslýsing:
Víst verður til fyriliggjandi roknskap fyri 2021.
Samlaðu inntøkurnar eru 121 mió. kr. sum er 6 mó. kr. hægri enn mett og rakstrarútreiðslurnar eru
95,6 mió. kr. sum er 3,3 mió. kr. lægri enn mett. Sostatt er rakstrarúrslitið 25,4 mió. kr. í avlopi.
Íløgurnar í 2021 vóru íalt 39,3 mió. kr., rentuútreiðslurnar vóru 1 mió. kr. og lániskuldin vaks við 18
mió. kr. í 2021. Nettoskuldin var við áslok 2021 30 mió. kr. sum er 29% av ein álíking.

Fíggjarligar avleiðingar:

Tilmæli

Fíggjarnevnd 23. maj 2022
Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna fyriliggjandi roknskap
Býráðið 25. maj 2022
Einmælt samtykt at góðkenna fyriliggjandi roknskap.
[Gem]
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