BÝRÁÐSFUNDUR
Dagfesting:

25.04.2016 kl. 19:00

Nevndarlimir::

Dennis Holm
Eydis Kjærbo
Anna Brattaberg Samuelsen
Conrad Gaard Joensen
Dánjal Bjarkhamar
Heri Hjelm
Poul W. Augustinussen
Tórður Poulsen
Eyðbritt Krosslá

Nevndarskrivari:

Petry Joensen

Málsyvirlit

Síða

Til viðgerðar
28/16

13/00188-31

Broytingar til byggisamtyktina eftir at Munin hevur
dagført kort

2

29/16

14/00105-20

Virðismeting av Framtíðini

3

30/16

16/00102-2

Kostnaður av Eldraøkinum 2015

4

31/16

16/00049-2

Gerða gøtu fram við smáttunum við Laksá

5

28/16 Broytingar til byggisamtyktina eftir at Munin hevur dagført kort
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Vágs Býráð
3 Tekniska nevnd
4 Vágs Býráð

Fundardagur
18.05.2015
25.01.2016
11.04.2016
25.04.2016

Málnr.
2/15
11/16
16/16
28/16

Journalnr.
13/00188-31
13/00188-31
13/00188-31
13/00188-31

Borgarstjórin mælir til at taka upp aftur í teknisku nevnd málið viðv. at dagføra
byggisamtyktina fyri Vágs kommunu.
Munin hevur eftir áheitan frá Vágs kommunu gjørt nýtt kort í mun til ætlaðu broytingar í
byggisamtyktini. Munin kemur við nøkrum tilmælum í samband við hesar broytingar sum
støða má takast til.
Endaligt uppskot til broyttar byggisamtykt eigur at verða klárt at leggja fyri býráðið á fundi
29. juni 2015
21. januar 2016:
Tekniska nevnd hevur á serstakum fundi 19. januar 2016 umrøtt byggisamtyktina og hevur
gjørt nakrar dagføringar í henni, nevndin metur nú uppskotið verða klárt til býráðið at taka
støðu til.
Víst verður á at løgtingslóg um býarskipan og byggisamtyktir ásetur, at góðkendar
byggisamtyktir skulu endurskoðast og sendast landsstýrismanninum til staðfestingar fimta
hvørt ár.
7. apríl 2016:
Vágs býráð samtykti á fundi 25. januar 2016, at leggja fram uppskot til broytingar av
býarskipan og byggisamtyktin fyri Vágs kommunu. Hetta var lýst í Sosialinum 1. februar
2016 og skuldi mótmæli og broytingaruppskot verða kommununi í hendi í seinasta lagi 14.
mars 2016.
5 borgarar hava gjørt sínar viðmerkingar til uppskotið og eri tað serliga viðmerkingar viðv. at
broyta økið B (oman fyri Geilina) frá byggiøki til frílendi.
Ein borgari hevur spurning til ætlaðu vegagerð til matr. nr. 129b.
Allar viðmerkingar eri viðlagdar málinum.
Tekniska nevnd 18. maj 2015:
Einmælt samtykt at taka málið av skránni og at Tekniska nevnd tekur ein serstakan fyri um
hetta mál. Heitt verður á Munin um at verða við á fundinum.
Vágs Býráð 25. januar 2016:
Einmælt samtykt at leggja fyriliggjandi uppskot fram til kunningar.
Tekniska nevnd 11. april 2016:
TN mælir til at ætlaðu broytingar í øki F (omanfyri Geilina) verða sleptar, so økið framvegis
verður bústaðarøki.
Vágs Býráð 25. april 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við Teknisku nevnd. Økið omanfyri Geilina (I og F) verða
verandi bústaðarøki.
[Lagre]
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29/16 Virðismeting av Framtíðini
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Fíggjarnevndin
5 Vágs Býráð

Fundardagur
26.05.2015
17.08.2015
18.01.2016
18.04.2016
25.04.2016

Málnr.
10/15
28/15
8/16
38/16
29/16

Journalnr.
14/00105-20
14/00105-20
14/00105-20
14/00105-20
14/00105-20

Vágs kommuna hevur heitt á Signar Olsen um at virðismeta ognina matr. nr. 214 í Vági
(Framtíðin).
Vágs kommuna hevur 30-04-2015 móttikið virðismeting og er niðurstøðan hendan, at talan er
um ein bygning í tveimum hæddum, hvør hæddin er ca 211 kvm, og ein útbygningur á ca. 42
kvm.
Um bygningin er annars at siga, at alt er í góðum standi, og verður søluvirði á bygninginum
mett til
kr. 1.350.000,6. januar 2016
Borgarstjórin ynskir at taka hetta mál til umrøðu á komandi fíggjarnevndarfundi í januar
2016.
14. apríl 2016
Formaðurin í nevndini hevur aftur vent sær til kommununa um at fáa eitt útspæl um yvirtøku.
Fíggjarnevndin 26. maj 2015:
Einmælt samtykt, at boðað eigaranum frá, at kommunan er áhuga í at keypa bygningin.
Umsitingin arbeiðir víðari við málinum.
Fíggjarnevndin 17. august 2015:
Nevndin hevur boða frá at teir nú ætla at uppsiga leigusáttmálan og ynskja okkurt konkret frá
kommununi.
Samtykt at borgarstjórin og fíggjarleiðarin nú gera eitt ítøkiligt uppskot til hvussu hetta kann
avgreiðast, og kommunan ogna sær bygningin.
Fíggjarnevndin 18. januar 2016:
Borgarstjórin kunnar um gongdina higartil.
Fíggjarnevndin 18. april 2016:
Fíggjarnevndin mælir til at bjóða felagnum 850.000,00 kr. fyri ognina. Málið verður lagt fyri
býráðið.
Vágs Býráð 25. april 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við Fíggjarnevndini. Kannað verður eftir hvat
rakstrarútreiðslurnar eri fyri ognina.

[Lagre]

30/16 Kostnaður av Eldraøkinum 2015
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1 Sosiala nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð
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16/00102-2
16/00102-2
16/00102-2

Vágs kommuna hevur 6/4-16 móttikið eitt krav í KMR (kommunala millumrokningar
skipanin) frá Bú- og Heimatænastuni í Suðuroy (BHS) viðv. rest gjaldið fyri 2015.
Vágs Býráð fekk tann 5/1-15 eina fíggjarætlan frá BHS fyri 2015 við einum samlaðum
kostnaði uppá 48.405.430 kr. Samlaða útreiðslan hjá BHS fyri 2015 er uppgjørd til
50.648.295 kr ella ein øking uppá 2.242.865 kr (øking á nærum 5%).
Vágs kommuna avsetti upprunaliga 13.373.000 kr (BHS kom ikki við teirra tølum til tíðina).
Roknskapurin hjá BHS er 14.044.803 (partur hjá VK) ella ein hækking á 671.803 kr í mun til
FÆ2015 hjá VK.
Víst verður á, at samsvar ikki er millum endaligu fíggjarætlanina hjá VK og BHS (partin hjá
VK), og er hetta ikki nøktandi. Um kommunurnar í Suðri skulu betala rætt til BHS má VK
fíggjarætlan broytast til talið hjá BHS ella má BHS fáa greið boð um at tillaga teirra
fíggjarætlan, soleiðis at leiðslan fær stýrt eftir samtyktunum, annars arbeiða BHS og gjaldandi
kommunurnar við ymsum FÆ-tølum alt árið. Mælt verður til, at Stýrið í BHS tekur ½ árs
roknskapin 2016 til viðgerðar og út frá honum ger uppskot til eykajáttan um FÆ ikki fer at
halda ella Stýrið gevur BHS greið boð um sparingar í rakstrinum fyri 2016.
VK “missir” eisini yvir 400.000 kr í leigu, tí endaliga leiguavtalan var lægri enn mett í
FÆ2015 hjá VK. Sostatt má VK staðfesta, at BHS kostar slaka mió meir enn mett.
Um Stýrið í BHS hevur góðkent uppgjørda roknskapin fyri 2015 mælir umsitingin til at
góðkenna roknskapin og betala munin á 672.000 kr.
Sosiala nevnd 13. april 2016:
Samtykt at mæla til at gjalda munin uppá 672.000,00 kr.. Málið verður beint í
Fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 18. april 2016:
Einmælt samtykt, at taka undir við hesum. Málið verður beint í býráðið.
Vágs Býráð 25. april 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við at gjalda hetta.
[Lagre]

Síða 4 av 6

31/16 Gerða gøtu fram við smáttunum við Laksá
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð
4 Vágs Býráð
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Journalnr.
16/00049-2
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16/00049-2
16/00049-2

Uppskot er komið frá Dennis Holm at kommunan skal gera gøtuna fram við smáttunum við
Laksá. Gøtan verður umleið 80 m long. Harumframt er skotið upp at V.K. keypir útilampur til
húsini, ímóti at kommunan ikki skal veita annan form fyri útiljós til økið. Tekur tekniska
nevnd undir uppskotunum.
10. mars 2016:
Tekniska nevnd umrøddi á fundi 7. mars 2016 Íløgu – Ætlan fyri 2016. Tekniska nevnd mælir
til at fylgja viðfestu ætlan við fylgjandi viðmerkingum:
-

Hyttur við Laksá: sum útgreinað, men eykajáttan má fáast til hetta endamálið.
Neyðugt er við eini eykajáttan til nevnda endamál. Gøtan kostar kr. 50.000 og
parkeringsplássið eystanfyri Kráaveg kostar kr. 50.000 Tekniska nevnd legði dent á at øll
loyvir eiga at verða upp á pláss, skrivligt, áðrenn parkeringsplássið verður gjørt.

Tekniska nevnd 15. februar 2016:
Málið má lýsast betri á næsta fundi í samgonguni. Limirnir í teknisku nevnd undrast á at bert
eitt hús hevur goldið sín part til Vágs kommunu enn, og ynskja ein útgreining í málinum.
Fíggjarnevndin 14. marts 2016:
Einmælt samtykt at biðja Býráðið um at játtað eykajáttan á kr. 100.000. Øll neyðug loyvir
skulu fáast til vega áðrenn parkeringsplássið verður gjørt.
Vágs Býráð 29. marts 2016:
Samtykt við 7 atkvøður fyri at játta 100.000,00 kr. sum eykajáttan til arbeiðið. Heri Hjelm
atkvøddi blankt. Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
Vágs Býráð 25. april 2016:
Samtykt við 7 atkvøðum fyri til seinnu viðgerð. Conrad Gaard Joensen atkvøddi ímóti, Heri
Hjelm atkvøddi ikki.
[Lagre]
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