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31/22 Frágreiðing og tilmæli - Broyting í býarplaninum fyri 
Gøtugjógv 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Byggi - og býarskipanarnevnd 19.05.2022 19/22 22/00189-1 
2 Býráðið 25.05.2022 31/22 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 

 

 
 
 
 
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]  
  

Tilmæli 
Mælt verður til at góðkenna uppskotið, um at broyta býarplanin fyri Eysturkommunu 
við Gøtugjógv sambært skjølum í málinum. 
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32/22 Frágreiðing og tilmæli -  
Broyting av byggisamtyktini fyri havnarlagið undir Gøtueiði frá C2-
vinnuøki til G2-neystaøki 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Byggi - og býarskipanarnevnd 19.05.2022 20/22 22/00195-1 
2 Býráðið 25.05.2022 32/22 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 

 

 
 
 
 
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]  
  

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


