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Síða 3 av 20 

Mál til viðgerðar: 

1/23 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 

4 Byggi - og býarskipanarnevnd   22/00049-2 

5 Byggi - og býarskipanarnevnd 29.06.2022 25/22 22/00049-2 

6 Býráðið 30.06.2022 41/22 22/00049-2 

7 Býráðið 26.01.2023 1/23 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.  
 
Ískoyti: 
Nýtt uppskot um íbúðarbygging í Fløtugerði er gjørt, sí viðfesta kort dagfest 28-06-
2022. Í hesum uppskotinum eru tvey grundøkir løgd afturat økinum til 
íbúðarbygging.  
 
Ætlanin er at bjóða hetta út í 3 ella 4. byggistigum. Fyrsta byggistigið sum verður 
boðið út er umleið 1200 fermetrar, og har kunnu gerast umleið 8-10 íbúðir og 
parkeringapláss. 
 
 
Advokatfelagið Sókn ger útbjóðingartilfar og bjóðar fyrsta byggistigið út sum 
heildarætlan, tvs. at teir bjóðandi skulu gera projekt, tilboð og tíðarætlan. Ein 
dómsnevnd verður sett at gjøgnumganga innkomnu uppskotini og ger tilmæli.   
 
Ískoyti 24.01.2023 
Uppskotini eru gjøgnumgingin, og Norðhús hevði vinnandi uppskotið. Sí skjøl í 
málinum.  
 



 
 

Síða 4 av 20 

Fundur hevur verið við Norðhús, og arbeiði kann byrja, so skjótt sum sáttmáli er 
gjørdur um grundøkið. 
 

 

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. 
 
Býráðið 24. februar 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 29. juni 2022 
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
 
Býráðið 30. juni 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 
 
Býráðið 26. januar 2023 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini,og gera sáttmála við 
Norðhús um grundøki. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til, at bjóða økið út sambært viðfesta korti dagfest 28-06-2022, sum 
fevnir um 1. byggistig. 
 
Ískoyti 24.01.2023 
Mælt verður til at gera sáttmála um grundøki við Norðhús. 
 



 
 

Síða 5 av 20 

2/23 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 22/00126 Vatnteljarar til størri 
vinnuvirkir 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 23.03.2022 5/22 22/00126-1 

2 Fíggjarnevnd 28.03.2022 12/22 22/00126-1 

3 Vinnunevndin 18.01.2023 1/23 22/00126-1 

4 Fíggjarnevnd   22/00126-1 

5 Býráðið 26.01.2023 2/23 22/00126-1 

 
 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Fyri at tálma um óneyðuga vatnnýtslu, er ynski at seta vatnteljarar upp til vinnukundar, sum brúka 
meir enn 20 tons av vatn um samdøgri.  
Hetta er eisini fyri at kunna skráseta, og fylgja betri við nýtsluni í kommununi.  
Hetta verður gjørt í kommunum rundan um (Runavík, Fuglafjørður og Klaksvík). Har liggur 
kostnaðurin fyri vinnukundar frá 0,75 kr. til 3 kr. pr. tons.    
 
Í miðal brúka virkini í kommununi áleið 900 tons av vatn um samdøgri.   
 
Víst verður til mál. Nr. 20/00223 
 
Ískoyti 16.01.2023 
Vísandi til omanfyri málslýsing. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Nýggj tilboð er komi og er áljóðandi 351.000,-  kr. tað er fyri vatnteljarar og uppsetan/umlegging 
av skipanini, sum stýrir vatninum.  
 
Ískoyti 16.01.2023 
Við verandi tilboð og 10% lagt afturat verður kostnaðurin 386.100,- kr.  
 

 

 

 
 
 
 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at seta vatnteljarar á virkir, ið brúka meir enn 20 tons av vatn um samdøgri.  
Kostnaðurin kundi verði 1.50 kr. pr. tons.    
 



 
 

Síða 6 av 20 

Vinnunevndin 23. marts 2022 
Mælt verður til, at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Fíggjarnevnd 28. marts 2022 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. Peningur verður 
settur av til endamáli á fíggjarætlanini fyri 2023. 
 
Vinnunevndin 18. januar 2023 
Vinnunevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
 
Býráðið 26. januar 2023 
Samtykt at taka undir við undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 
Atkvøður fyri: 
Per Martin Gregersen, Katrin Kjartansdóttir, Hjalti Dalheim, Marjun Andresardóttir, 
Magnus Skoralíð, Hanna Jensen, Marita Klein Joensen Rúni Justinussen. 
 
Atkvøddi blankt: 
Uni Rasmussen 
[Gem]  
  



 
 

Síða 7 av 20 

3/23 Tilmæli - Umsókn um stuðul - KRF Tindur 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 17.01.2023 3/23 23/00010-3 

2 Fíggjarnevnd 23.01.2023 2/23 23/00010-3 

3 Býráðið 23.02.2023  23/00010-3 

4 Fíggjarnevnd 20.02.2023  23/00010-3 

5 Býráðið 26.01.2023 3/23 23/00010-3 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Kappróðrarfelagið Tindur søkir um stuðul til kappingarárið 2023. Biðið verður um kr. 200.000,-  
Felagið fekk kr. 100.000,- í 2022. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 17. januar 2023 
Mælt verður til at veita stuðul á kr.100.000,- 
 
Fíggjarnevnd 23. januar 2023 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Býráðið 26. januar 2023 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul á kr. 100.000,- av rakstrarkonto 524 – Stuðul til ítrótt. 



 
 

Síða 8 av 20 

4/23 23/00019 - Frágreiðing og tilmæli - Fríðkan av bygdunum, 
sniðgøtur, spælipláss vm - 2023 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 19.01.2023 1/23 23/00019-1 

2 Fíggjarnevnd 23.01.2023 8/23 23/00019-1 

3 Býráðið 26.01.2023 4/23 23/00019-1 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

 
Umsitingin hevur gjørt eina dagførda ætlan fyri Sniðgøtur í Eysturkommunu í 2023 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Á Fíggjarætlanin fyri 2023 er avsett kr. 600.000 á konto 61411 - Fríðkan av bygdunum, sniðgøtur, 
spælipláss vm. 
 
Kr. 140.000 er longu játtaðar av nevndu konto, til gøtu í samband við verkætlanina Kráarlund í 
Leirvík 
 

  

 

 
 
 
 
Umhvørvis - og trivnaðarnevndin 19. januar 2023 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini 
 
 
Fíggjarnevnd 23. januar 2023 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umhvørvis- og 
trivnaðarnevndini. 
 
Býráðið 26. januar 2023 
Einmælt samtykt at taka undir ivð tilmælinum hjá umhvørvis- og trivnaðarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at raðfesta gøtuna frá Gerðismørk og niðan til Garð í Lerivík í ár.  
Umframt at vit seta niður ljós í verandi sniðgøtu millum Sporamørk og Gerðismørk. (Framvið 
Brúsa). 
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5/23 Skipan av matr. nr. 169 á Havnalagnum í Leirvík við Lugarið 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 18.01.2023 2/23 23/00024-1 

2 Fíggjarnevnd 23.01.2023 3/23 23/00024-1 

3 Býráðið 26.01.2023 5/23 23/00024-1 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur gjørt uppskot til skipan av Havnaøkinum  í Leirvík við Lugarið. 
 
Í uppskotinum verður lagt upp til, at byggja 9 frítíðarhús o.a. í tveimum hæddum. Sambært 
byggisamtyktini verður lagt upp til at hava útatvent verksemi í niðari hæddini. Harafturat er 
uppskot til at gera eitt sølutorg til bátar o.a. Sí tekningar. 
 
Tað skal gerast ein serstøk byggisamtykt fyri økið, har umsitingin kemur at nágreina hæddir, 
takhall, útsjónd o.a. fyri at bygningarnir hóska til umhvørvið. 
 
Grundøkini skulu frá matrikulerast, og kunnu seljast ella gerast til leiguøkir.  
 
Kommunan leggur kloakkir til bygningarnir og mælir til, at tað verður kravt eitt íbindingargjald fyri 
kloakk og vatn.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
 
Vinnunevndin 18. januar 2023 
Vinnunevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingni. 
 

 
Fíggjarnevnd 23. januar 2023 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 
Býráðið 26. januar 2023 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og fíggjarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at góðkenna uppskotið, og arbeiða víðari við hesari ætlan.  
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6/23 Sundurbýti av matr. nr. 169 á havnalagnum í Leirvík við 
Lugarið til leiguøkir 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 18.01.2023 3/23 23/00026-2 

2 Fíggjarnevnd 23.01.2023 4/23 23/00026-2 

3 Býráðið 26.01.2023 6/23 23/00026-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur gjørt uppskot til skipan av Havnaøkinum í Leirvík við Lugarið. 
 
Umsitingin mælir til, at gera sundurbýti sambært uppskotinum, og frá matrikulera 9 grundøkir frá 
matr. nr. 169 á havnalagnum í Leirvík við Lugarið, sí tekning. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
 
Vinnunevndin 18. januar 2023 
Vinnunevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Fíggjarnevnd 23. januar 2023 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndni. 
 
Býráðið 26. januar 2023 
Einmælt samtykt at beina málið aftur í vinnunevndini at víðari viðgerð 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at sundurbýta økini, sum víst á tekning. 
 



 
 

Síða 11 av 20 

7/23 Sølutorg á matr. nr. 169 á Havnalagnum í Leirvík við Lugarið 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 18.01.2023 4/23 23/00027-1 

2 Fíggjarnevnd 23.01.2023 5/23 23/00027-1 

3 Býráðið 26.01.2023 7/23 23/00027-1 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur arbeitt við einum uppskoti til skipan av havnaøkinum í Leirvík við Lugarið, millum 
annað hevur kommunan havt ynski, um at gera eitt sølutorg, har bátar og onnur hava møguleika 
t.d. at selja fisk o.a. 
 
Á fíggjarætlanini fyri 2023 eru 500 t.kr avsettar til endamálið 
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
 
Vinnunevndin 18. januar 2023 
Vinnunevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Fíggjarnevnd 23. januar 2023 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 
Býráðið 26. januar 2023 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og fíggjarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at bjóða arbeiði út sambart uppskotinum. 
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8/23 Skipan av matr. nr. 37 á havnalagnum undir Gøtueiði 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 18.01.2023 5/23 23/00028-1 

2 Fíggjarnevnd 23.01.2023 6/23 23/00028-1 

3 Býráðið 26.01.2023 8/23 23/00028-1 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur fingið uppskot til skipan av Havnaøkinum undir Gøtueiði. 
 
Í uppskotinum verður lagt upp til, at byggja 7 frítíðarhús í tveimum hæddum, umframt er øki avsett 
til húsvognar og vælverðu, og umskipan av bátabrúgvum. Í uppskotinum er eisini ein fylla gjørd 
sunnanfyri verandi verjugarð, har ætlan er at seta frítíðarhús. Sí tekningar 
 
Tað skal gerast ein serstøk byggisamtykt fyri økið, har umsitingin kemur at nágreina hæddir, 
takhall, útsjónd o.a. fyri at bygningarnir hóska til umhvørvið. 
 
Grundøkini skulu frá matrikulerast, og kunnu seljast ella gerast til leiguøkir.  
 
Kommunan leggur kloakkir til bygningarnir og mælir til, at tað verður kravt eitt íbindingargjald fyri 
kloakk og vatn.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
 
Vinnunevndin 18. januar 2023 
Vinnunevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Fíggjarnevnd 23. januar 2023 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinu hjá vinnunevndini. 
 
Býráðið 26. januar 2023 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og fíggjarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at góðkenna uppskotið, og arbeiða víðari við hesari ætlan.  
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9/23 Sundurbýti av matr. nr. 37 á havnalagnum undir Gøtueiði 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 18.01.2023 6/23 23/00030-2 

2 Fíggjarnevnd 23.01.2023 7/23 23/00030-2 

3 Býráðið 26.01.2023 9/23 23/00030-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur fingið uppskot til skipan av Havnaøkinum undir Gøtueiði. 
 
Umsitingin mælir til, at gera sundurbýti sambært uppskotinum, og frá matrikulera 7 grundøkir frá 
matr. nr. 37 undir Gøtueiði, sí tekningum. 
  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
 
Vinnunevndin 18. januar 2023 
Vinnunevndin mælir til at sundurbýta 7 grundøkir omanfyri vegin, sum á tekning. 
 

 
Fíggjarnevnd 23. januar 2023 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndin 

 
Býráðið 26. januar 2023 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og fíggjarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at sundurbýta økini, sum víst á tekning. 
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10/23 30 km/h hámarksferð í Eysturkommunu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 19.01.2023 2/23 23/00035-1 

2 Býráðið 26.01.2023 10/23 23/00035-1 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Ynski er at seta hámarksferðina niður á 30 km/t í øllum bygdunum, undantikið á 
Landsvegum. Tað krevur, at skelti verða uppsett við allar innkoyringar til bygdirnar. 
 

o Leirvík 5 skeltir 

o Norðragøta 3 skeltir 

o Syðrugøta 3 skeltir 

o Við Gøtugjógv 2 skelti 

o Undir Gøtueiði 3 skeltir 

Máli er viðgjørt í Ferðslunevndini og nevndin mælir til: 
 
At seta hámarksferðina niður á 30 km/t og seta skeltir upp við innkoyringar í 
bygdunum, og mett verður ikki at tað er tørvur á einari ferðslugrannskoðan.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

40.000,- kr. 

 

 

 
Byggi - og býarskipanarnevnd 19. januar 2023 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Býráðið 26. januar 2023 
Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 
 
Atkvøður fyri: 
Per Martin Gregersen, Hjalti Dalheim, Marjun Andresardóttir, Magnus Skoralíð, 
Hanna Jensen, Marita Klein Joensen Rúni Justinussen. 
 
Atkvøður ímóti: 
Uni Rasmussen og Katrin Kjartansdóttir. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til, at fylgja tilmælinum hjá Ferðslunevndini. 
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11/23 23/00043 Frágreiðing og tilmæli - Roknskapur fyri bókasøvnini 
2022 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 23.01.2023 10/23 23/00043-2 

2 Býráðið 26.01.2023 11/23 23/00043-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Roknakapurin fyri bókasøvnini skal góðakennast og sendast Landsbókasavninum í seinasta lagin 
31. januar.  
 
Víst verður til fyriliggjandi roknskap sum hevur útreiðslur á 322 t.kr. Útgoldni stuðulin frá landinum 
í 2022 er 73 t.kr. og sostatt er nettoútreiðslan 249 t.kr. 
 
Á fíggjarætlanini fyri 2022 var nettoútreiðslujáttanin 255 t.kr. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
Fíggjarnevnd 23. januar 2023 
Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna fyriliggjandi roknskap. 
 
Býráðið 26. januar 2023 
Einmælt samtykt at góðkenna fyriliggjandi roknskap. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at góðkenna fyriliggjandi roknskap 
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12/23 22/00223 - Umsókn um stuðul til útgerð til Eysturskot 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 21.06.2022 24/22 22/00223-2 

2 Mentanarnevndin 06.09.2022 29/22 22/00223-2 

3 Mentanarnevndin 18.10.2022 47/22 22/00223-2 

4 Fíggjarnevnd 24.10.2022 34/22 22/00223-2 

5 Mentanarnevndin 17.01.2023 2/23 22/00223-2 

6 Fíggjarnevnd 23.01.2023 1/23 22/00223-2 

7 Býráðið 26.01.2023 12/23 22/00223-2 

8 Fíggjarnevnd 20.02.2023  22/00223-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Vit byrjaðu av álvara at venja á okkara breyt í mars 2021, og undirtøkan hevur veri góð, ja sera góð. 

Avbjóðingarnar eru: 

1) Okkara meining var allatíðina, at fáa 6 bingjur at seta saman og nýta tær sum tak omanfyri 

skjúttarnar, og samstundis nýta tað sum felagshølir. Tað at 6 bingjur verða settar saman, omanfyri 

skjúttarnar, vil dempa ljóði frá skotunum. Nú hoyra vit frá onkrum, at skotini órógva onkran í so 

nógv, og vit vilja avgjørt ikki forstýra nakran. 

 2) Byrsumúli, Tórshavn, fáa nú eina orduliga OL Trap breyt við 15 leirdúgvumaskinum ímóti tí einu 

sum teir hava havt, líka sum vit í Eysturskot hava. Eysturskot lúkar ikki krøvini fyri Ol Trap kapping, 

sum er 15 maskinur.  

Formaðurin í Eysturskot leitaði sær stuðul frá Sunda byrsufelag og Vestmanna byrsufelag og fekk 

sostatt skaffa sær ein meiriluta í Skjótisambandinum fyri at onki skal broytast í 2022. Men í 2023 

blívur sera trubult hjá okkum at argumentera fyri at vit eisini skullu vera við í kappingini í Ol Trap. 

Felagið ynskir tí at søkja um: 

So okkara vón er at kommunan játtar okkum 250.000 Kr til 6 stk bingjur í ár ( tá er klædningur og 

alt írokna ) og 250.000 kr í 2023 til 14 stk leirdúgvumaskinur, so eru vit bjargaði langt inn í 

framtíðina. 

Til fundin í mentanarnevndini 18.10.22 

Eysturskot ynskir nú bert at søkja um 250.000 kr. til bingur, ið tey sjálvi klæða. 

Tær 14 eyka leirdúgvumaskinurnar (250.000 kr.) eru ikki aktuellar longur. 

Herafturat er ynski um planering av økinum niðan fyri breytina (40.-50.000 kr.) 
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Ískoyti 13.01.2023: 

Samtykt var at seta kr. 200.000,- av til skjótibreytina í samband við FÆ23 og varð hetta gjørt.  

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Á fíggjarætlanini fyri 2022 eru 375.000 kr. settar av til rakstrarkonto 522 – “Stuðul til mentan”. 
Herav eru pr d.d. 128.000 kr. Eftir 
 
Ískoyti 13.01.2023: Kr. 200.000,- eru settar av til íløgur til skjótibreytina – Fer av fíggjarkonto 3142 
– Vegir, tunnlar, havnir o.a. (Rakstrarstað 532601) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mentanarnevndin 21. juni 2022 
Mentanarnevndin staðfestir at slíkar upphæddir ikki eru tøkar á kontounum stuðul til 
ítrott og stuðul til mentan.  
Spurningurin um eykajáttan til virksemið má viðgerast í býráðnum í heyst.  
 

 
Mentanarnevndin 06. september 2022 
Mentanarnevndin er sinnað at veita stuðul, men mælir til, at borgarstjórin innkallar til 
ein fund saman við Mentanarnevndini og fyriskiparar hjá Eysturskoti og øðrum 
viðkomandi úr býráðnum og/ella umsitingini. 
 

 
Mentanarnevndin 18. oktober 2022 
Mentanarnevndin mælir til at gera eitt uppskot til fíggjarætlanina 2023 uppá umleið 
200.000 kr. til íløgur í skjótibreytina hjá Eysturskoti úti á Vík.  
 
 
Fíggjarnevnd 24. oktober 2022 
Samtykkja at fylgja tilmælinum hjá Mentanarnevndini 
 
 
Mentanarnevndin 17. januar 2023 
Mentanarnevndin mælir til at veita stuðul á kr.200.000,- og at arbeiðið verður gjørt í 
samráð við teknisku umsiting. 
 

Tilmæli 

13.01.2023: Mælt verður til at veita stuðul á kr. 200.000,- til verkætlanina. 
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Fíggjarnevnd 23. januar 2023 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Býráðið 26. januar 2023 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
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13/23 21/00496 - frágreiðing og tilmæli - Umsókn um loyvið at velta 
upp av nýggjum og gera veg á Matr. nr. 196a NG 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 26.01.2023 13/23 21/00496-5 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn frá Búnaðarstovuni, um at velta upp av 
nýggjum og vegagerð á matr.nr.196a í Norðragøtu bygd, Uppi á Dal, innaripartur.  
 
Lýst verður at neyðugt er at velta størri øki fyri at tryggja fóðurgrundarlagið í 
festinum. 
 
Onnur loyvir frá øðrum avvarandi myndugleikum eru ikki viðløgd í málinum og tískil 
kunnu vit bert fyrihalda okkum til innkomi tilfar. Sí skjøl í málinum.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Býráðið 26. januar 2023 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at játtað loyvi, við tí treyt at taka hædd fyri varmakeldu og 
atkomu til hana. 
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