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Mál til viðgerðar 

15/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00125 Vinnulívsráð, 
vinnudag og vinnupolitikkur 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 23.03.2022 4/22 22/00125-1 

2 Býráðið 31.03.2022 15/22 22/00125-1 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Kommunan ætlar, at seta á stovn eitt vinnuráð fyri vinnuna í kommununi. Tað eru umleið 100 
vinnuvirkir í kommununi, bæði stór og smá. Ætlanin við vinnuráðnum er, at vinna og kommunan 
varðveita góða samstarvið, har møguleiki eisini er at lýsa væntanirnar millum vinnu og kommunu. 
Umframt skal hetta lata upp fyri vinnudøgum og vinnupolitikki. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Hetta kann fíggjast innan fyri verandi játtan. 

 

 

 
 
 
Vinnunevndin 23. marts 2022 
Mælt verður til, at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini við ynski um, at allir 
vinnugreinar verda umboðarar. 
 

 
Býráðið 31. marts 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til, at taka undir við hesum og loyva kommununi at seta hetta í gongd. 
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16/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00105 - Áheitan um at seta 
á stovn eina integratiónsnevnd í Eysturkommunu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 21.03.2022 2/22 22/00105-2 

2 Býráðið 31.03.2022 16/22 22/00105-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur fingið áheitan frá borgara í Eysturkommunu um at seta á stovn eina 

integratiónnevnd í Eysturkommunu. 

Borgarin vísir á, at viðkomandi hevur undirvíst og arbeitt við fremmandum bæði í skúlanum, í 

kvøldskúla og á annan hátt í kommununi.  

Endamálið við eini integratiónsnevnd er at stuðla undir, at tey, ið flyta í Eysturkommunu úr 

fremmandum londum, skulu hava ein betri møguleika at fáa sær vitan um lokal- og landsviðurskifti 

og at eisini skipa fyri onkrum tiltaki í hesum sambandi.  

Víst verður í áheitanin á, at gott er um nevndin hevur fýra fundir árliga, umboðini koma úr fleiri 

bygdum í kommununi og at kommunan hevur skrivara tøkan til nevndina. 

Eysturkommuna hevur ikki orðað ein Integartiónspolitikk, men hevur, umframt átøkini, sum víst 

verður á omanfyri, eisini fylgt teimum tilmælum og tí ráðgeving og tilfari, sum Útlendingastovan, 

hevur til taks - https://integration.fo/ 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ikki merkisverdar fíggjarligar avleiðingar, burtursæð frá at uppskotsstillarin mælir til at 

nevndarlimirnir fáa fundarsamsýning fyri hildnar fundir. 

 

 

 
 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at sett verður ein integratiónsnevnd í Eysturkommunu, sum er mannað við fýra 

limum, umframt skrivara, sum kommunan setur til taks. 

https://integration.fo/
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Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 21. mars 2022 
Mæla til at seta á stovn eina integratiónsnevnd í Eysturkommunu, sum er mannað við 
5 limum. Borgarstjóranum, einum limi úr Umhvørvis – og trivnaðarnevndini og trimum 
borgarum. Kommunan setur skrivara til taks. 
 
 
Býráðið 31. marts 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini. 
[Gem]  
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17/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00094 - Umsókn um stuðul 
til skótaliðið Leirvíks Páll 2022 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 22.03.2022 17/22 22/00094-3 

2 Býráðið 31.03.2022 17/22 22/00094-3 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Stuðulin er ætlaður 1) dagligan rakstur og 2) dagføring av køkinum. 
Dagføringin av køkinum  fer m.a. at lætta um skótavirksemi bæði úti og inni, at lætta um tá t.d. 
flaggdagshald verður og ger tað lagaligari, tá skótahúsið verður útlánt.  
Søkt verður um 60.000 kr.   
 
Aðrar upplýsingar: 60-80 børn og ung savnast vikuliga til skótavirksemi. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Á fíggjarætlanini fyri 2022 eru 375.000 kr. settar av til rakstrarkonto 522 – “Stuðul til mentan” 
 

 

 

 
 
 
Mentanarnevndin 22. marts 2022 
Mentanarnevndin mælir til at stuðla skótaliðið Leirvíks Páll við 60.000 kr. 
 
 
Býráðið 31. marts 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul 
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18/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00083 Samanlegging av 
matr. nr. 147af, 147ae, 147ag, 147ay við 147d í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 24.03.2022 11/22 22/00083-5 

2 Býráðið 31.03.2022 18/22 22/00083-5 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna ynskir, at fáa matr. nr. 147af, 147ag og 147ae lagdar saman við 
matr. nr. 147d, og at vegur matr. ae letur umleið 98 kvm til 147d. 
 
Umframt er ætlanin, at  matr. nr. 147ay letur umleið 624 kvm til vegin matr. I, og 
147d letur umleið 208 kvm til vegin matr. I. 
 
Sí skjøl í málinum. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar 

 

 

 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 24. marts 2022 
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Býráðið 31. marts 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at fremja matrikkuleringina 
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19/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00116 Umsókn um 
byggiloyvi til uppíbygging á matr. nr. 104d, NG 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 24.03.2022 12/22 22/00116-3 

2 Fíggjarnevnd   22/00116-3 

3 Býráðið 31.03.2022 19/22 22/00116-3 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um byggiloyvi til afturatbygging á matr. 
109d í Norðragøtu. Umsøkjarin søkir um at byggja í mark móti matr. 109b og 109a. 
Matrikkulin 109b er sethúsaøki og matr. 109a er eitt Gerði. 
 
Um loyvi skal útvegast, er neyðugt at geva fylgjandi frávik. 
 
Frávik søkt verður um: 

• Frávik frá BK17 pkt.2.2.3.2 Einbýlishús og Tvíhús stk.1. 
o Hægri enn 2,4 m 
o Minsti fráleiki til mark 2,5 m 

 
Grannin er hoyrdur á matr.109b og hevur umsitingin ikki móttikið nakað mótmæli. 
Sí skjal í málinum. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar 

 

 

 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 24. marts 2022 
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum. 
 

 
Býráðið 31. marts 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Per Martin Gregersen var úti undir viðgerðini vegna ógegni. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at ganga umsókn um byggiloyvi á møti.  
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20/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00118 - Gongugøtur í 
Eysturkommunu 2022 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 21.03.2022 4/22 22/00118-1 

2 Býráðið 31.03.2022 20/22 22/00118-1 

3 Fíggjarnevnd 28.03.2022 14/22 22/00118-1 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umhvørvis – og trivnaðarnevndin hevur á fundi tann 16. februar 2022 umrøtt ymiskar møguleikar í 

mun til hesa játtan. 

Umsitingin hevur so eftirfylgjandi umrøtt hetta og gjørt eitt uppskot til gongugøtur í 

Eysturkommunu 2022.  

Talan er um 8 ymiskar gongugøtur runt um í kommununi. Upplýst verður um staðseting, longd, 

treytir og kostnað v.m. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Á Fíggjarætlanini 2022 er avsettar kr. 450.000 á konto: 61411 - Fríðkan av kommununi, sniðgøtur 

v.m. 

 

 

 
 
 
 
Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 21. mars 2022 
Mælt verður til at umsitingin heintar inn tilboð til uppskot til gøtu millum 
GARÐABREKKU OG SALVARÁVEG (inkl. frá Innagarðveg niðan á Salvaráveg), 
millum INNAGARÐSVEGIN OG GARÐABREKKU og FRÁ GERÐISMØRK OG 
NIÐAN TIL BRÚSÁ Í LEIRVÍK. 
 

 
Fíggjarnevnd 28. marts 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og 
trivnaðarnevndini. 

Tilmæli 

Mælt verður til, at ein raðfesting verður gjørd í mun til fyriliggjandi uppskot og at umsitingin 

eftirfylgjandi heintar inn tilboð og setur arbeiðið í gongd 
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Býráðið 31. marts 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini og 
fíggarnevndini. 
[Gem]  
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21/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00082 Umsókn at keypa 
part av matr. nr. 89 í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 24.03.2022 10/22 22/00082-2 

2 Fíggjarnevnd 28.03.2022 16/22 22/00082-2 

3 Býráðið 31.03.2022 21/22 22/00082-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um at kunna keypa part av matr. nr. 89 í 
Leirvík, ið er grundøki hjá Eysturkommunu. 
 
Á nevnda matrikkuli stendur bygningur  hjá kommununi, ið verður nýtur av Nánd og 
liggur í A-øki í er avsett til Miðstaðarendamál. 
 
Sí umsókn í málinum. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar 

 

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 24. marts 2022 
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
 
Fíggjarnevnd 28. marts 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
Býráðið 31. marts 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður frá at ganga umsóknini á møti. 
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22/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00063 - Makaskifti - 
Leirvíkar kirkja 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 17.02.2022 8/22 22/00063-4 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2022 10/22 22/00063-4 

3 Byggi - og býarskipanarnevnd 24.03.2022 13/22 22/00063-4 

4 Fíggjarnevnd 28.03.2022 17/22 22/00063-4 

5 Býráðið 31.03.2022 22/22 22/00063-4 

 
 
 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Í sambandi við bygging av nýggjum kirkjuhúsi á matr. 130 í Leirvík, søkir kirkjuráðið 
um  at makaskifta við matr. 128d, sambært viðløgdum korti.  
  
Økið sum umsøkjarin ynskir at makaskifta í, liggur í øki E Almennir stovnar í 
býarplaninum.  
  
Mett verður, at ov nógv øki, verður tikið burturav spæliplássinum, norðan fyri tann 
ovara bygningin hjá frítíðarstovninum, mælt verður til at marknaumskipa, men ikki 
meir enn 2,50 m suðurfrá kirkjubygninginum. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Kr. 20.000,00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 17. februar 2022 
Málið tikið av skrá 

 
Fíggjarnevnd 21. februar 2022 
Málið tikið av skrá 
 

Tilmæli 

Mælt verður til, at ganga umsóknini á møti, við omanfyri nevndu treytum. 
 



 
 

Síða 13 av 15 

Byggi - og býarskipanarnevnd 24. marts 2022 
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum. 
 

 
Fíggjarnevnd 28. marts 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
Býráðið 31. marts 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
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23/22 Tilmæli og frágreiðing til mál 22/00133 - Eykajáttan 2022 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 28.03.2022 18/22 22/00133-1 

2 Býráðið 31.03.2022 23/22 22/00133-1 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Víst verður til fyriliggjandi skjal frá umsitingini.  
 
Sambært yvirlitinum verður eykajáttað íalt 17,7 mió. kr harav 200 t.kr er til rakstur og restin 17,5 
mió kr. er íløgur. Av íløgunum eru 14,7 mió. íløgur sum vóru játtaðar í fjør, men har arbeiðið ikki 
bleiv liðugt áðrenn árslok, men verður gjørt liðugt í ár.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Úrslitið (RLÚ) verður 17,7 mió. kr. lægri enn upprunaliga ætlað á fíggjarætlanini fyri 2022. Úrslitið 
fyri 2021 veður av tí sama tað betri enn ætlað. Av tí at meginparturin av eykajáttanini er flutt frá í 
fjør til í ár,  verður gjaldføri við árslok 2022 ikki ávirka stórvegis av hesum.  
 

 

 

 
 
 
Fíggjarnevnd 28. marts 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttanir á íalt 16,4 mió. 
 
Býráðið 31. marts 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 
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