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Mál til viðgerðar 

5/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00033 - Umsókn um stuðul 
2022 - Tónleikasamtakið Grót 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 15.02.2022 4/22 22/00013-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2022 2/22 22/00013-2 

3 Býráðið 24.02.2022 5/22 22/00013-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Endamáli við umsóknini, er at fáa fíggjarligt ískoyti/stuðul til at gjalda nýtsluna av føstum 
útreiðslum, sum Tónleikasamtakinum Grót hevur av at húsast í Tøting í Syðrugøtu. 
 

Av tí at Korona aftur rakti føroyska tónleikalívið meint í 2021 og at G! Festivalurin mátti 
avlýsast enn einaferð, fekk Tónleikasamtakinum Grót eina óvæntaða útreiðslu, hesaferð 
áljóðandi 102.036 kr., tá stig bleiv tikið at skipað fyri einum tónleikatiltakið í Syðrugøtu 
tann 18. Juli, tá ið G! Festivalurin átti at verið.  
Hetta var ikki eitt tiltak, sum var álagt samtakinum ella sum samtakið hevði skyldu til at 
gera, men vildu tey fegin stuðla føroyskum tónleikarum og geva øllum teimum lokalu 
fólkunum, ið seta prís uppá hetta árliga vikuskiftið, eina gávu.  
Samtakið metir at, at tiltakið eydnaðist sera væl, mong vóru glað fyri tað, og tað var eisini 
púra ókeypis. So óviss sum støðan er viðv. korona og G! Festivalinum komandi summar, er 
tað ikki óhugsandi, at Tónleikasamtakinum Grót kemur at endurtaka tiltakið. 
 

Tónleikasamtakið Grót ynskir at søkja Eysturkommunu um 80.000 kr. í fíggjarligum stuðli. 
 

Fíggjarligar avleiðingar: 

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

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 15. februar 2022 
 
Einmælt samtykt at stuðla við kr. 50.000 og at upphæddin verður tikin av konto 522 - 
“Stuðul til mentan”. 
 

Tilmæli 
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Fíggjarnevnd 21. februar 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini 
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6/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00017 - Umsókn um stuðul 
til Eysturskot - 2022 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 15.02.2022 5/22 22/00017-4 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2022 3/22 22/00017-4 

3 Býráðið 24.02.2022 6/22 22/00017-4 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturskot byrjaðu av álvara virksemið úti á Vík í mars mánað 2021. 

Felagið fegnast um, at undirtøkan hevur verið so sera góð.    

Ætlanin hjá feagnum er at skipa fyri eini Nordisk Trap kapping úti á Vík har 

útlendingar koma at vera við, bæði úr Danmark og Íslandi, men tað krevur at 

standplássini verða útbygd eitt sindur, soleiðis at ein slík kapping kann fara fram á 

skjótibreytini. Eisini vísir felagið á, at tey hava eisini sett sær sum mál, at verða tað 

fyrsta felagið sum væl klárar at skipa fyri eini slíkari kapping. 

Næstan allar trapkappingarnar í farna árinum (2021) eru farnar fram á breytina í 

Leirvík, í samband við útbyggjan av breytuni í Tórshavn, og hevur  Eysturskot víst í 

verki, at tey eru “best” til fyriskipan av kappingum innan skjóting í Føroyum. 

Søkt verður um stuðul á kr. 50.000.  

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Á Fíggjarætlanini fyri 2022 eru 800.000 kr. settar av rakstrarkonto 524 - “Stuðul til ítrótt”. 
 

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 15. februar 2022 
Einmælt at stuðla við kr. 50.000 og upphæddin verður tikin av konto 524 - “Stuðul til 
ítrótt”. 
 

 
Fíggjarnevnd 21. februar 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 

Tilmæli 
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7/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00028 - Umsókn um stuðul 
fyri 2022 - Víkingur 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 15.02.2022 7/22 22/00028-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2022 4/22 22/00028-2 

3 Býráðið 24.02.2022 7/22 22/00028-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul 2022 

 

Ítróttarfelagið Víkingur søkir hervið Eysturkommunu um stuðul í 2022 áljóðandi 600 

túsund kr. Vit søkja hesaferð um somu upphædd sum í 2021, talið av íðkandi 

limum í Víkingi er munandi økt ígjøgnum árini, bæði í takt við at íbúgvaratalið í 

kommununi er økt og annars eisini bara generelt. Haraftrat er fótbóltur í Føroyum 

vorðin meira og meira ein heilársítrótt. Her hava vit valt at fylgja menningini og 

hava í dag venjing árið runt, fyri árgangir niður til áleið 12 ára aldur. Hetta krevur 

meira orku á venjarasíðuni.    

 

Stuðulin frá Eysturkommunu er ein av hornasteinunum í virksemi felagsins. Tað er 

kostnaðarmikið at reka eitt ítróttarfelag á tí støði, ið Víkingur virkar á, og dyggur 

stuðul frá kommununi er avgerandi, serliga fyri støðið á ungdómsvirksemi 

felagsins. Stuðulin frá kommununi viðvirkar til at Víkingur kann lata tey ungu í 

kommununi íðka fótbólt fyri eitt relativt lágt luttøkugjald. 

 

Dagliga virksemi felagsins røkkur inn í flestu heim í kommununi, Víkingur hevur 

áleið 500 íðkandi børn og vaksin, umframt áleið 300 aðrar hvílandi limir. Frá januar 

til desember gera vaksnu og útbúnu venjarar felagsins eitt stórt ungdómsarbeiði, ið 

fremur bæði heilsu, samanhald og trivna í kommununi.  

 

Kappingarárið 2021 royndist bara væl hjá okkara besta liði. Tað bleiv til eitt 3 pláss 

við helst lokalasta liðnum í deildini, og eftir 3 ár uttanfyri Europeiskan fótbólt, vunnu 

vit okkum umsíðir aftur eitt pláss í Europa í 2022. Vit settu annars dám á føroyskan 

fótbólt, okkara næstbesta lið hjá monnum gjørdist nr 2 og U17 dreingir vunnu FM. 

Onnur yngri lið kláraðu seg eisini rættiliga væl so tað hugaligt at síggja at 

ungdómsarbeiði gevur úrslit. Hetta gevur okkum trúgv uppá at vit skjótt aftur koma 

at vinna fleiri heiðrar við okkara besta liði. Besta kvinnuliðið var við í kappingini um 

ovastu plássini til tað síðsta og tað var stuttligt at síggja, nú vit aftur royndu okkum 

sum Víkingur.   
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Víkingur vil veita øllum ungdómum í Eysturkommunu eitt javnbjóðis tilboð við 

vaksnum, vælútbúnum og motiveraðum venjarum og leiðarum. 

 

Víkingur hevur frá byrjan viðvirka til at samansjóða bygdirnar í Eysturkommunu og 

meta vit, at hetta hevur eydnast væl. Somuleiðis eru øll okkara lið, vaksin eins og 

ungdómslið, við til at kasta jaligt ljós á Eysturkommunu. 

 

Vónandi er kommunan fús aftur í 2022 at veita felagnum dyggan stuðul. 

Fyrireikingarnar eru longu í gongd og tryggir fíggjarligir karmar eru av alstórum 

týdningi fyri felagið. Tískil hevði eitt skjótt og jaligt svar verið ynskiligt. 

 

Tey fyrstu 13 árini hjá felagnum hava hepnast væl og avbjóðingin verður framyvir 

at halda fast við hesa gongd og menna felagið og harvið eisini økið enn meira. 

Vónandi vil Eysturkommuna eins og higartil vera við til at stuðla hesi jaligu gongd. 

 

Søkt verður um kr. 600.000 

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Á Fíggjarætlanini fyri 2022 eru 800.000 kr. settar av rakstrarkonto 524 - “Stuðul til ítrótt”. 
 

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 15. februar 2022 
 
Mæla til at stuðla við kr. 600.000, - upphæddin verður tikin av konto 524 – “Stuðul til 
ítrótt”. 
 

 
Fíggjarnevnd 21. februar 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
  

Tilmæli 
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8/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00055 - Umsókn um stuðul 
- Kappróðrarfelagið TIndur 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 15.02.2022 10/22 22/00055-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2022 5/22 22/00055-2 

3 Býráðið 24.02.2022 8/22 22/00055-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Kappróðrarfelagið Tindur ynskir við hesum at søkja um stuðul fyri kappingarárið 2022. 

Felagið hevur sent kommununi hendan samandráttin av farnu árum og málsetning fyri 2022:  

 Samandráttur av 2020 og 2021 

Felagið hevur nú 5 ár á baki. Nógv orka er brúkt upp á at fáa tað mest grundleggjandi uppá pláss, 
millum annað:  

• Neyst er gjørt í stand.   
• Hølið í Bátasavninum til innandura venjingar, har er nógvur aktivitetur eini 90 

limi +fleir sum ikki eru aktiv í bátum ein 30 fólk sum eisin eru limir.  
• Fingu eitt brúkt gott 6mf “Tindur” í 2018, sum er gjørt í stand.  
• Fingu eitt nýtt 5mf “Knúkur” í 2018 og nýggjan Geytin um áraskifti 2021-

2022 

Í 2021 høvdu vit 2 manningar við í FM róðrinum. Tað gekk rímuliga væl, líka framman fyri miðuna  

Vit høddu eisini fleiri barnamanningar í dreingum og gentum har nú ein dreingja og ein gentu 
manning flitur upp í FM róður til kppingar ári 2022  

Barnamanningnar tær kláravu seg eisini rímuliga gott 

6 mannafari við kvinnum master tær fungu silvur í FM 

 Málsetningur fyri 2022 

Nevndin er broytt eitt sindur í 2020 harav tveir nýggjur limur er komin í nevndina, og hevur hon 
sett sær hesi mál fyri 2021: 

• Arbeit verður nógv við at fáa eit nýtt neyst, fyribils tekningnar eru lidnar sum teknistovan 

hjá Ósbjørn hevur gjørt, mangla bara at fáa eina kostnar metan.   

• Vit hava fingi Venjara John Ride úr klaksvík 

• 12 manningar, harav 6 vaksin  
• FM medaljur til minst tríggjar manning  
• 90 limi  
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• Minst 1 felagsvenjing um vikuna fyri rógvarar.  
• Arbeiða fram ímóti at fáa enn betur viðurskift fyri bátar og rógvarar  

 Fyri at náa omanfyristandandi málum er neyðugt, at felagið gerst sjónligari, betur skipað og fær 
enn betur umstøður til at kappast. Nevndin arbeiðir víðari við hesum broytingum í 2022:   

• Keypa búnar til limirnar við búðmerki hjá kappróðrarfelagnum Tindi (Limirnir 
rinda búnar) 

• Fara at byggja eitt nýtt 5-mannafar og eitt nýtt 6-mannafar. 
• Fáa uppmert væl hvar 500 metur og 1000 metur er á víkini við boyðum og 

pelun á landi. 
• Skaffa venjara til at leggja lag á venjingarnar umborð á barnamanningunum, 

hettar er í ordan nú 
• Skaffa venjara til innandura venjingarna, hettar er í ordan 
• Skipa fyri tiltøkum fyri limirnar 

Ein tann størsta avbóðingin hjá øllum kappróðrarfeløgum í Føroyum, er at manna bátarnar. Tað er 
tó eydnast væl higartil í ár, tí vit hava nú 12 manningar sum venja. Eru karmanir rundan um felagið 
góðir so eru útlitini til at manna bátarnar enn betrur. Tað skal vera væl skipa og stuttligt at rógva. 

 Rakstur 

Kappróðrarfelagið hevur fingið eina góða byrjan, umstøðurnar eru á einari leið. Felagið hevur tó 
tørv á stuðlum fyri 2022, um grundalag skal verða at náa málini sum sett eru í 2022. Tørvurin er 
umleið hesin: 

Peningurin kann flytast á kontu í Norðoya Sparikassa 9865-4856737 

• ÚTREIÐSLUR 

• Venjingarútgerð               25.000 kr 

• Venjingar búna       60.000 kr 

• Nýtt 5mf                         70.000 kr 

• Nýtt 6mf                            75.000 kr 

• Klárgerðing av bátum    15.000 kr 

• Vognur                        15.000 kr 

• Løn til venjara                 50.000 kr 

• Annað                         20.000 kr 

• Tilsamans                        315.000 kr 

Stuðul er funnin til bátanar, so vit mangla 170.000 kr til kappingar ári 2022. 

 
Søkt verður um kr. 100.000, men kunnu tey eisini liva við einum stuðli uppá kr. 80.000 
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Fíggjarligar avleiðingar: 

Á Fíggjarætlanini fyri 2022 eru 800.000 kr. settar av rakstrarkonto 524 - “Stuðul til ítrótt”. 
 

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 15. februar 2022 
 
Mæla til at stuðla við kr. 100.000, - upphæddin verður tikin av konto 524 – «Stuðl til 
ítrótt» 

 
Fíggjarnevnd 21. februar 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
  

Tilmæli 
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9/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00057 - Umsókn um stuðul 
- Losjan Glotti í Gøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 15.02.2022 11/22 22/00057-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2022 6/22 22/00057-2 

3 Býráðið 24.02.2022 9/22 22/00057-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Losjan Glotti søkir um fíggjarligan stuðul til mentanar – og ungdómsarbeiðið hjá Losjuni. Eisini 
verður søkt um stuðul til vanligt viðlíkahald og betring av umstøðunum hjá Losjuni. 
 
Við færri inntøkum og virksemi seinastu tvey árini, er ætlanin at seta meira ferð á virksemi hjá 
Losjuni og er tí brúk fyri stuðli. 
 
Søkt verður um kr. 115.000.  
Eysturkommuna hevur frammanundan játtað og goldið teimum kr. 40.000 í 2022 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

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

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 15. februar 2022 
Mæla til at stuðls við kr. 40.000 – uppæddin tikin av konto 522 – Stuðul til mentan 
 

 
Fíggjarnevnd 21. februar 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá nentanarnevndini. 
 
  

Tilmæli 
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10/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00060 - Umsókn um stuðul 
- Eystanljóð 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 15.02.2022 14/22 22/00060-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2022 7/22 22/00060-2 

3 Býráðið 24.02.2022 10/22 22/00060-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Eystanljóð vil søkja um fíggjarligan stuðul til virksemi fyri fyrru hálvu 2022. 
 
Av virksemi, sum kórið hevur fyri framman er ein luttøka á kórstevnu í Firenze í apríl, umframt 
várkonsert í Gøtu ella Leirvík. 
 
Uttanlandferðir verða primert fíggjaðar av kórlimunum, men kórið rindar tó kr. 2.000 fyri hvønn 
lim, umframt framleiðslu av kórútsetingum, av teimum sangum hjá Eivør fyri kór og sum ætlanin er 
at framføra í Firenze. So útreiðslurnar fyri várhálvuna 2022 er munandi hægri enn vanligt.  
 
Søkt verður um kr. 30.000 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

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

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 15. februar 2022 
Mæla til at stuðla við kr. 30.000, - upphæddin verður tikin av konto 522 – stuðul til 
mentan. 
 

 
Fíggjarnevnd 21. februar 2022 
Fíggjarnevndin mæli til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
  

Tilmæli 
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11/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00040 - Umsókn um at 
gera markabýtið, og keyp av meira grundøkið. matr. nr. 133 SG 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 17.02.2022 6/22 22/00040-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2022 8/22 22/00040-2 

3 Býráðið 24.02.2022 11/22 22/00040-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Ánari av matr.133 í Syðrugøtu hevur sent inn umsókn um at gera markabýtið og 
keyp av meira grundøkið. 
  
Umsøkjarin søkir um at gera markabýtið út móti vegnum og at keypa part av matr. I 
í Syðrugøtu. Víst verður til tilfar í málinum 22/00040. 
  
Øki umsøkjarin ynskir at keypa er sethúsaøki – B. 
  
Eysturkommuna hevur áður havt ætlanir at gera hetta øki til eitt fríðkanarøki og 
hava nøkur uppskot verið frammi um sama øki,umsøkjarin ynskir at keypa.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar 

 

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 17. februar 2022 
Mælt verður til at taka undir við tlmælinum hjá umsitingini. 
 
Fíggjarnevnd 21. februar 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður frá at ganga umsóknini á møti. 
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12/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00049 - Íbúðarbygging í 
Fløtugerði í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 17.02.2022 7/22 22/00049-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2022 9/22 22/00049-2 

3 Býráðið 24.02.2022 12/22 22/00049-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur ætlan um, at íbúðir verða bygdar í Fløtugerði í Leirvík og 
hevur gjørt eitt uppskot, sum vísir hvar byggingin er ætlað at vera, sí viðfesta 
kortskjal. 
 
Ætlanin er at Advokatfelagið Sókn bjóðar økið út, t.v.s. upplýsir keypstreytir, 
útboðstilfar og ger lýsing vegna Eysturkommunu.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Kr. 20.000,00 

 

 

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 17. februar 2022 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini, við broyttum markalinjum 
sambært korti dagfest 17. februar 2022.  
 
Fíggjarnevnd 21. februar 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til, at bjóða økið út sambært við festa korti. 
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13/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00289 - Umsókn um keyp 
av lendi matr. nr. 147d og af. og ae. LV 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 17.02.2022 4/22 21/00289-4 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2022 11/22 21/00289-4 

3 Býráðið 24.02.2022 13/22 21/00289-4 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Ánari av matr.161 í Leirvík hevur sent inn umsókn um at keypa meira grundøki. 
  
Umsøkjarin søkir um at keypa part av matr. 147d, 147af og ae. Víst verður til tilfar í 
málinum 21/00289. 
  
Økið sum umsøkjarin ynskir at keypa liggur í sethúsaøki B og frílendi H. 
  
Verandi grundstykkið er 553 m2 stórt. Søkt verður um at keypa uml. 290 m2 aftrat, 
so stykkið verður tilsamans uml. 843 m2. 
  
Ein partur av økinum, t.v.s matr. 147af og ae liggja í økinum Frílendi H og kann tí 
ikki leggjast saman við matr. 161, sum liggur í Bústaðarøki B. Økini skulu fyrst 
broytast til Bústaðarøki B í býarplaninum. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar 

 

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 17. februar 2022 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini 
 
Fíggjarnevnd 21. februar 2022 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður frá, at ganga umsóknini á møti. 
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14/22 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 21/00463 - Broyting av 
býarplaninum í Syðrugøtu - Nýggj útstykking 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 17.02.2022 5/22 21/00463-7 

2 Býráðið 24.02.2022 14/22 21/00463-7 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Í samband við at Eysturkommuna hevur útarbeitt byggiætlan fyri øki í Syðrugøtu, 
mælir umsitingin til at broyta býarplanin samb. skjølum í málinum. 
 
Broytingar í býarplaninum er fylgjandi: 
Matr.324a,324b,110a,204,241 og 239. Sí broyttur býarplanur fyri Syðrugøtu. 
 
Lýsing verandi støða: 

• Lendi liggur sum sýnt fram á kortskskjali – Verandi býarplanur fyri Syðrugøtu, har lendi er 
uppdeilt í ymisk økir. Sí verandi býarplanur fyri Syðrugøtu. 
 

Lýsing broytt støða: 
• Býarplanurin er tillagaður á matr. 324a,324b,110a,204,241 og 239 í Syðrugøtu, sum sýnt á 

kortskjali. 

 
Víst verður til skjøl í málinum. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 17. februar 2022 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at góðkenna uppskotið um at broyta býarplanin fyri Syðrugøtu 
samb. skjølum í málinum. 
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