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112/16 Umsókn um endurnýggjan av matstovu- og skeinkiloyvi hjá Hotel
Bakkanum
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
19.12.2016

Málnr.
112/16

Journalnr.
16/00334-2

Vágs kommuna hevur 28. november 2016 móttikið umsókn um endurnýggjan av matstovuog skeinkiloyvið hjá Hotel Bakkanum til ummælis.

Vágs Býráð 19. december 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við, at endurnýggja loyvið hjá Hotel Bakkanum.
[Lagre]

113/16 Umsókn frá Grunninum Páls Høll
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð
10 Vágs Býráð
2 Vágs Býráð
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð
5 Vágs Býráð
6 Mentanarnevndin
7 Fíggjarnevndin
8 Vágs Býráð
9 Vágs Býráð

Fundardagur
29.03.2016
19.12.2016
29.08.2016
27.09.2016
03.10.2016
13.10.2016
17.10.2016
24.10.2016
28.11.2016
30.11.2016

Málnr.
24/16
113/16
68/16
107/16
83/16
85/16
99/16
110/16
98/16
111/16

Journalnr.
16/00089-4
16/00089-4
16/00089-4
16/00089-4
16/00089-4
16/00089-4
16/00089-4
16/00089-4
16/00089-4
16/00089-4

John Henrik Holm frá Grunninum Páls Høll var mánadagin á fundi við m.a. fíggjarnevndina
og greiddi frá ætlan um útbygging av Páls Høll.
Og í hesum sambandi hevur hann sent umsókn um stuðul. Sí viðheft.

Vágs Býráð 29. marts 2016:
Dennis Holm var ikki við í viðgerðini metti seg ógegnigan.
Samtykt við 6 atkvøðum fyri, at hækka leigusáttmálan við 375.000,00 kr., soleiðis at hendan
verkætlanin kann gerast til veruleika. Conrad Gaard Joensen atkvøddi ikki.
26. august 2016:
Vágs kommuna hevur móttikið skriv dagfest 25. august 2016 frá Bank Nordik. Bank Nordik
vísir á at teir ikki fara at gera krav uppá ætlaðu økingina í leigugjaldinum fyri leigu av Páls
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Høll uppá kr. 375.000,00 kr., ið er ætla sum stuðul til útbygging av Páls Høll við baðilandi og
víðkan av fitness.
Vágs Býráð 29. august 2016:
Dennis var ikki við í verðgerðini metti seg ógegnigan.
Einmælt samtykt at taka undir við at játta ein stuðul uppá 375.000,00 kr. um árið til grunnin
Páls Høll fyri upptøku av lán til útbyggingina (baðiland) til Páls Høll.
Stuðulin verður bert játtaður til hetta lánið er útgolið og láninð má ikki hækkast uttan loyvið
frá Vágs Býráð.
Sáttmálin verður víðkaður við hesi upphædd.
21. september 2016:
Umsitingin hjá Vágs kommunu hevur gjørt eitt uppskot til ískoyti til leigusáttmála frá
01.10.2015 um nýtslu av Páls Høll. Sum er í tráð við gjørdu býráðssamtykt frá 29. august
2016.
Fíggjarnevndin 27. september 2016:
Einmælt samtykt at taka hetta upp aftur á komandi býráðsfundi. Nevndin fyri grunnin Páls
Høll verður kalla inn til fundin.
Vágs Býráð 03. oktober 2016:
Borgarstjórin kunnar um, at nevndin fyri grunnin Páls Høll tørvar meira tíð, soleiðis at málið
kann verða meira greitt til býráðið og ynskja tí ein fund við býráðið í komandi viku, og skotið
verður tí upp at taka málið av skránni.
Býráðið samtykt einmælt at taka undir við hesum.
Vágs Býráð 13. oktober 2016:
Einmælt samtykt at heita á grunnin fyri Páls Høll um, at koma við einari nýggjari umsókn til
Vágs Býráð, sum fyrst verður viðgjørd á nevndarfundi 17. oktober 2016.
14. oktober 2016:
Vágs kommuna hevur eftir býráðsfundin 13. oktober 2016 móttikið nýggja umsókn frá
Grunninum Páls Høll. Grunnurin søkir Vágs kommunu um ein stuðul uppá 570.000,00 kr.
árliga í 15 ár.
Hesin stuðul er ætlaður til liðuggerð av Páls Høll, umfíggjan av verandi skuldi og byggjan av
baðilandi.
Mentanarnevndin 17. oktober 2016:
MN mælir til at byggingin av Páls Høll verður gjørd liðug og umfíggingin verður fram. MN
mælir eisini til at fíggjarleiðarin hjá Vágs Kommunu ella onkur skikkaður saman við stýrinum
fyri Páls høll ger eitt uppskot til endaliga loysn fyri bygningin og umfígging. MN vil hava ein
roknskap fyri Páls Høll. Málið verður latið FN.
20. Oktober 2016:
Fíggjarleiðarin og skrivarin hava verði á fundi við formannin í Grunninum Páls Høll
20.10.2016. Notat er gjørt frá fundinum og var niðurstøðan tann at grunninum tørvar samlað
3,5 mió her og nú fyri at liðugerða Páls Høll og fáa goldið lán, kassakredit og leysaskuld.

Síða 3 av 14

Fíggjarnevndin 24. oktober 2016:
Einmælt samtykti, at útseta málið til ein eyka fíggjarnevndarfund sum verður seinni í vikuni.
Fíggjarnevndin ynskir at fáa kannað málið eitt sindur meira gjølla.
Vágs Býráð 28. november 2016:
Einmælt samtykt at taka málið av skránni og hava eykabýráðsfund onsdagin 30/11-2016 kl.
17:00, bert við hesum eina málinum.
Vágs Býráð 30. november 2016:
Dennis Holm var ikki við í viðgerðini metti seg ógegnigan.
Einmælt samtykt at játta stuðul av innistandandi til at gjalda leysaskuld, kassakreditt og
liðuggerð av Páls Høll.
Somuleiðis einmælt samtykt at krevja at Vágs kommuna fær tveir limir í nevndina fyri
Sjálvsognarstovnin, og at ein grannskoðaður roknskapur fyriliggur til komandi býráðsfund í
desember, tá seinna viðgerðin av eykajáttanin kemur til viðgerðar.
Vágs Býráð 19. december 2016:
Dennis Holm og Poul Augustinussen metti seg ógegnigar, og vóru ikki við í viðgerðini av
málinum.
Dánjal Bjarkhamar mælir til, at umsóknin verður gingin á møtið, men at eingin peningur
verður útgoldin fyrr enn grannskoðaður roknskapur fyriliggur. Tað er sjálvandi ein treyt at
grannskoðaður roknskapur ikki víkir munandi frá teimum tølum sum fyriliggur.
Somuleiðis skotið upp, at fíggjarleiðarin avgreiðir kreditorar og at Teknisk leiðarin fylgir
arbeiðinum sum skulu gerast liðug og saman við fíggjarleiðaranum avgreiðir rokningar fyri
gjørt arbeiði.
Hildið verður fast um, at Vágs kommuna krevur tvey av fimm umboðum sum mannað
Sjálvsognarstovnin Páls-Høll, hetta við virknaði frá 1. januar 2017.
Samlaða eykajáttanin verður 3,8 mió kr..
Samtykt við 5 atkvøðum fyri, Conrad Gaard Joensen atkvøddi ímóti.
[Lagre]
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114/16 Eykajáttan 2016, meiri skattainntøkur
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð
3 Vágs Býráð

Fundardagur
22.11.2016
28.11.2016
19.12.2016

Málnr.
129/16
103/16
114/16

Journalnr.
16/00313-2
16/00313-2
16/00313-2

Mælt verður til at játtað 6 mió afturat í persónsskatti. Miðal persónsskattaintøkurnar fyri nov
og des tilsaman tey seinastu árini hevur verið áleið 6,5 mió.
Mælt verður eisini til, at játtað kr 200.000 meir í p/f skatti. Tølini fyri p/f skatt eru so at siga
endalig, møguliga onkur smávegir regulering verður afturat í ár.
Sambært kommunustýrislógini §21, stk 4 og §31, stk 1 skulu inntøkur eisini hava neyðuga
játtan.
Eykajáttanin skal beinast í Býráðið og hava 2 viðgerðir har. Mælt verður til, at hetta verður
lagt afturat innistandandi.
Fíggjarnevndin 22. november 2016:
Einmælt samtykt.
Vágs Býráð 28. november 2016:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð.
Vágs Býráð 19. december 2016:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð.
[Lagre]
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115/16 Umbøn um meirjáttan til Vágs skúla
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð
4 Vágs Býráð

Fundardagur
14.11.2016
22.11.2016
28.11.2016
19.12.2016

Málnr.
103/16
128/16
102/16
115/16

Journalnr.
16/00295-3
16/00295-3
16/00295-3
16/00295-3

Vágs Skúli søkir um meirjáttan á 374 túsund kr. Sí viðm. frá fíggjarl. har hann sigur at skúlin
fær brúk fyri 386 túsund kr.
Mentanarnevndin 14. november 2016:
Nevndin mælir til at játta meirjáttan á 386.000,- kr. og beinir málið í FN
Fíggjarnevndin 22. november 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við Mentunarnevndini.
Vágs Býráð 28. november 2016:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð.
Vágs Býráð 19. december 2016:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð.
[Lagre]
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116/16 Eykajáttan til Heilsumiðstøðina
Viðgjørt av
1 Sosiala nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð
4 Vágs Býráð

Fundardagur
14.11.2016
22.11.2016
28.11.2016
19.12.2016

Málnr.
35/16
130/16
104/16
116/16

Journalnr.
16/00315-2
16/00315-2
16/00315-2
16/00315-2

Mælt verður til at játtað eyka pengar til bæði rakstur og íløgu, hetta verður mett út frá tølunum
fyri uml 10 mðr 2016.
Mælt verður til, at játtað kr 270.000 til rakstur og kr 50.000 til íløgur. Peningurin verður at
taka av innistandandi.
Fíggjarnevndin og Býráðið (2 ferðir) má eisini játtað hetta.
Sosiala nevnd 14. november 2016:
Einmælt samtykt at mæla til at játta hesi eykajáttan av innistandandi. Málið verður beint í
Fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 22. november 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við Sosialu nevnd.
Vágs Býráð 28. november 2016:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð.
Vágs Býráð 19. december 2016:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð.
[Lagre]
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117/16 Gøtuljós oman til Pálshøll
Viðgjørt av
1 Havnanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð
4 Vágs Býráð

Fundardagur
14.11.2016
22.11.2016
28.11.2016
19.12.2016

Málnr.
34/16
131/16
105/16
117/16

Journalnr.
16/00318-5
16/00318-5
16/00318-5
16/00318-5

Gøtuljós oman á Oyrarnar Pálshøll (Komplett, steyrar, LED armatur, bóltar, o.a. monterings
tilfar)
(Vágs Kommuna letur betong fundament at seta steyran á)
Ynskið er at uppseta ljóssteyrar á nevndu økir hvør sær (í alt 3 økir).




A: omankoyring til Oyrarnar, 175 metrar (Bláa økið á niðanfyri mynd)
B: Omankoyring til Oyrarnar Páls Høll, 200 metrar (Reyður litur á niðanfyri
mynd)
C:2 steyrar á Vágsvegi parkeringspláss vestan fyri Toystovuna

Avstandurin ímillum steyrarnar verður samb. spec. til armaturini. (Tó meting av VK 35
metrar)
TILBOÐ frá Tangavirkinum: (16/00318-2 13)




Komplett ljós (Steyri+LED lampa & fittting til montagu) kr. 87.128,60 við mvg.
(hetta er tó uttan uppsetan)
Uppsetan meting:
kr. 40.000,- við mvg
(hetta er írokna grevstur og betong fundament)
Í alt.
Kr 127.128,60 við mvg

Havnanevndin 14. november 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við at uppseta gøtuljós oman til Pálshøll. Neyðugt er at søkja
um eykajáttan til hetta arbeiði.
16. november 2016:

Fíggjarleiðarin hevur 11. november víst á, at Vágs Havn higartil hevur eina meirnýtslu uppá
góðar 85.000,00 kr. og mælir tí til at játtan eina eykajáttan uppá 200.000,00 kr. av
innistandandi til hetta arbeiðið og dekka meirnýtsluna.
Fíggjarnevndin 22. november 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og játta eykajáttan uppá 200.000,00 kr..
Vágs Býráð 28. november 2016:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð.
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Vágs Býráð 19. december 2016:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð.
[Lagre]

118/16 Eykajáttan 2016, vegir íløgur
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð
3 Vágs Býráð

Fundardagur
22.11.2016
28.11.2016
19.12.2016

Málnr.
132/16
106/16
118/16

Journalnr.
16/00327-2
16/00327-2
16/00327-2

Á uppruna FÆ2016 vóru kr. 500.000 avsettar til arbeiði í Geilini. Ta arbeiði umframt ymisk
asfaltering og gongubreytirnar á Vágsvegi hava serliga gjørt, at játtanin er alt ov lág.
Bókhaldið mælir til, at játtað kr 850.000 eyka av innistandandi. Málið skal hava 2 viðgerðir í
Býráðnum.
Fíggjarnevndin 22. november 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
Vágs Býráð 28. november 2016:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð.
Vágs Býráð 19. december 2016:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð.
[Lagre]
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119/16 Jónleif Augustinussen, Fossavegur 11_ umsókn um uppíbygging
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Vágs Býráð

Fundardagur
05.12.2016
19.12.2016

Málnr.
77/16
119/16

Journalnr.
16/00320-2
16/00320-2

Vágs Kommuna hevur tann 15.11.16 móttikið umsókn frá Jónleif Augustinussen, har søkt
verður um byggiloyvið á matr. nr. 240b, Fossavegur 11.



Samb. býarskipan og byggisamtyktini fyri Vágs Kommunu, liggur matr. nr. 240b,
Fossavegur11 í Bústaðarøkið A.
Neyðugt er at søkja um fráviki í býarskipan og byggisamtyktini fyri Vágs Kommunu, tá talan er
um bygging nærri enn 2.5 metra frá granna ognini.

TD mælir til at loyvið verður givið samb. umsóknina, við tilvísing til:


BÝARSKIPAN OG BYGGISAMTYKT FYRI VÁGS KOMMUNU ENDURSKOÐAÐ
25.01.2016
o
o



8. Øll bygging, undantikin tvíhús, raðhús o.t. skal í minsta lagi vera 2,5 m frá grannamarki,
mált frá ytsta útskoti, t.d. úthangi.
Økið til bil pláss

Tó skal í minsta lagi vera eitt parkeringspláss fyri hvørjar 50 m2 av hæddarvíddini
í húsunum. Parkeringsplássini skulu verða gjørdir, samstundis sum bygt verður.

Kunngerð um brunaverju og brunatrygd
o

1.2 Almennar ásetingar. Allar byggingar skulu útinnast og innrættast á slíkan hátt og vera
úr tílíkum tilfari, at tær geva nøktandi trygd fyri eldi, og at eldurin ikki breiðir seg á egnum
grundøki, innanhýsis og til grannabyggingar. Byggingar skulu geva fólki, sum eru inni, góða
trygd og góðar møguleikar at sleppa til rýmingar út, tá eldur er í. Góðar umstøður skulu vera
at sløkkja eld og at bjarga fólkum út.

o

3.-3 Har bygningar eru nærri grannamarki, miðjuni á gøtum og vegum enn 2,5 m, skulu teir
veggir, ið horva móti grannamarki og vegi gerast við eldverjuveggi sambært grein 4. um
eldverjuveggir og brunadeildarveggir.

o

4.1.-1 Eldverjuveggur er veggur gjørdur í minsta lagi sum BS-veggur 120 og á slíkan hátt, at
hann, tá eldur er í, varðveitir styrki, skap og støðufesti óbundin av teimum bygningslutum,
hann annars er bygdur saman við og hann skal kunna verða standandi, sama um húsið
øðrumegin við brennir ella verður tikið niður. (t.e. eisini óbundin av grannabygningum).

Tekniska nevnd 05. december 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá Teknisku deild. Málið verðu lagt fyri
býráðið.
Vágs Býráð 19. december 2016:
Poul W. Augustinussen metti seg ógegnigan og var ikki við í viðgerðini.
Einmælt samtykt at taka undir við Teknisku nevnd.
[Lagre]
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120/16 Umsókn um byggiloyvi, Arni D. Brattaberg, matr 271d
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Vágs Býráð

Fundardagur
05.12.2016
19.12.2016

Málnr.
75/16
120/16

Journalnr.
16/00326-2
16/00326-2

Vágs Kommuna hevur tann 16.11.16 móttikið umsókn frá Arna Brattaberg, har hann søkir um
byggiloyvið til bilhús á matr. nr. 271d, Geilin 94.



Samb. býarskipan og byggisamtyktini fyri Vágs Kommunu, liggur matr. nr. 271d, Geilin 94 í
Bústaðarøkið B.
Neyðugt er við frávikið í býarskipan og byggisamtyktini fyri Vágs Kommunu, tá talan er um
bygging nærri enn 2.5 metra frá granna ognini.

TD mælir til at loyvið verður givið samb. umsóknina, við tilvísing til:


Kunngerð um bygningskunngerð 2017 (BK17)
o



2.2.3.4 Bilhús, bilskýli, úthús og líknandi smáir bygningar

Verður bygningur, sbrt. stk. 1, gjørdur nærri vegi, gøtu og marki enn 2,5 m, skulu
treytirnar í nr. 1-4 vera loknar:

1) Eingin partur av útveggjum ella tekju ábygninginum, íroknað møguligan
brandkamb, má, innan fyri ein fráleika á 2,5 m frá marki, vera hægri enn 2,5 m yvir
planeringshædd.

2) Síða, sum er nærri marki enn 2,5 m, má ikki vera longri enn 8,0 m. Eru fleiri
síður, sum eru nærri marki enn 2,5 m, mugu tær tilsamans ikki vera longri enn
12,0 m.

3) Vindeygu, hurðar ella líknandi op mugu ikki vera ímóti grannamarki.

4) Takvatn skal haldast inni á egnum grundøki.

Kunngerð um brunaverju og brunatrygd
o

18.1. Almennar ásetingar.

18.2.-1 Bilhús skulu vera sjálvstøðugar brunadeildir skilað frá øðrum rúmum,
trappurúmum og lyftu við í minsta lagi við BS-hurð 60.

3.-3 Har bygningar eru nærri grannamarki, miðjuni á gøtum og vegum enn 2,5 m,
skulu teir veggir, ið horva móti grannamarki og vegi gerast við eldverjuveggi
sambært 4. um eldverjuveggir og
brunadeildarveggir.

Tekniska nevnd 05. december 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá Tekisku deild. Málið verður lagt fyri
býráðið.
Vágs Býráð 19. december 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við Teknisku nevnd. Umsóknin er frá Spf í Toftum sum søkir
um byggiloyvið og ikki Arni Brattaberg (privat).
[Lagre]
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121/16 Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 395b, Vágsvegur 124
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Vágs Býráð

Fundardagur
05.12.2016
19.12.2016

Málnr.
78/16
121/16

Journalnr.
16/00332-2
16/00332-2

Vágs Kommuna hevur móttikið umsókn frá Mai-Britt Vinter, ið søkir um sundurbýti av
matr.nr. 395b, Vágsvegur 124.
Ynskið hjá umsøkjarinum er at:


Nýggja markið á Vágsvegi 124, verður heit vestur ímóti Vágsvegi 128.
o Hetta kann ikki til mælast

TD mælir til at umsóknin verður gingin á møti við tí treyt, at gøtan ímillum húsini Vágsvegur
124/128, og niðan til ogninar á Vágsvegi 126 og Garðabrekka 7 verður varðveitt.
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Varveita gøtuna

Tekniska nevnd 05. december 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá Teknisku deild. Málið verður lagt fyri
býráðið.
Vágs Býráð 19. december 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við Teknisku nevnd.
[Lagre]
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FUNDURIN LOKIN KL. 20:00
GERÐABÓKIN GÓÐKEND:

____________________
Dennis Holm

____________________
Eydis Kjærbo

____________________
Anna Brattaberg Samuelsen

____________________
Conrad Gaard Joensen

____________________
Dánjal Bjarkhamar

____________________
Heri Hjelm

____________________
Poul W. Augustinussen

____________________
Tórður Poulsen

____________________
Eyðbritt Krosslá
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