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Erhard Joensen og Levi Mørk hava báðir boða frá, at teir ikki kunnu møta á býráðsfundi í
kvøld, báðir hava boða frá at teir ynskja at teirra varamenn møta í teirra stað.
Varamaður hjá Erhard Joensen er Jens Sivar Djurhuus og varamaður hjá Levi Mørk er
Magnus M. Hjelm.
Vágs býráð samtykti einmælt, at Jens Sivar Djurhuus og Magnus M. Hjelm taka sætið á
býráðsfundinum.

26/17 Verkætlanin Marghøll á Oyrunum
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
13.03.2017
27.03.2017

Málnr.
25/17
26/17

Journalnr.
17/00104-3
17/00104-3

Býráðsmeirilutin í Vágs Býráð hevur á fundi 8. mars 2017 skriva undir skjal sum staðfestir at
tey eri sinnaði at halda áfram við verkætlanini um Marghøll á Oyrunum í Vági – og seta
gongd á at gjøgnumføra verkætlanina á sumri 2017, soleiðis at Marghøllin verður klár at taka
í nýtslu seint á sumri/tíðliga á heysti 2017.
Býráðsmeirilutin mælir m.a. til at:
-

Vágs kommuna letur grundøkið til Vágs Ítróttarráð at byggja Marghøll á.
Vágs kommuna letur gávu-stuðul á tilsamans 5,5 mió. kr.
Vágs kommuna ger leigusáttmála við Vágs Ítróttarráð, sum tryggjar øllum stovnum undir
Vágs kommunu og Ítróttarfeløgum í Vági atgongd til at brúka Marghøllina, fyri 1. mió. kr.
árliga frá 2019 og ætlandi í 15 ár.

Fíggjarnevndin 13. marts 2017:
Mentunarnevndin og Fíggjarnevndin eri samdar um, at taka undir við fyriliggjandi og leggja
málið fyri býráðið á komandi fund.
Semja er um, at Vágs kommuna letur Vágs Ítróttarráð økið til leigu og veitir Vágs ítróttarráð
leigukostnaðin sum stuðul á hvørjum árið, eftir umsókn, eins og gjørt er við
Sjálvsognarstovnin Páls Høll.
Vágs Býráð 27. marts 2017:
Samtykt við 7 atkvøðum fyri, og ongari ímótið.
Jens Sivar Djurhuus og Conrad Gaard Joensen atkvøddi ikki.
[Lagre]
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27/17 Sluppin Johanna TG 326, umsókn um fíggjarligan stuðul
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17/00084-2
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Sluppin Johanna TG 326 søkir um stuðul fyri 2017. Undanfarin ár hevur stuðul verið latin á
kr. 60.000,Mentamálanevndin 06. marts 2017:
Samtykt at stuðla við 60.000,- kr. Málið verður beint í FN.
Fíggjarnevndin 13. marts 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum. Málið verður lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 27. marts 2017:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

28/17 Umsókn um stuðul - frá FC Suðuroy
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FC Suðuroy søkir um stuðul á 200.000,- kr fyri árið 2017- undanfarin ár hevur FC Suðuroy
fingið kr. 20.000,- í stuðli - økti stuðulin er orsakað av at besta deildin verður løgd saman og
samstundis verður ungdómsdeildin verandi fyri seg í FC Suðuroy. Sí viðheftu umsókn og
skriv frá fíggjarleiðaranum Pól T.
Mentamálanevndin 13. februar 2017:
MN verður útsett til komandi fund.
Mentamálanevndin 06. marts 2017:
MN mælir til at stuðla FC suðuroy íroknað ungdómsdeild við 100.000,- kr. málið verður beint
í FN.
Fíggjarnevndin 13. marts 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum. Málið verður lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 27. marts 2017:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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29/17 Matr. 549a, møgliga keypast frá Hamrahaga
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Journalnr.
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16/00100-4

Møguligt keyp av matr. 549A frá Hamrahaga.
Tekniska umsiting hevur í líknandi málum víst til vegleiðandi prísir hjá Landsverk, kr. 69,/m². Øki sum talan er um er 998 m². Prísurin verður sostatt kr. 68.862,Hagastýrið skal í næstum hava fund um møguliga sølu. Støðan hjá hagastýrinum fyriliggur
vónandi fyri fundin í Havnanevndini.
Havnanevndin 09. maj 2016:
Umsitingin arbeiðir víðari við málinum.
25. mai 2016:
Umsitingin hevur arbeitt víðari við málinum, og hevur Hamrahagi í skrivið 9. mai 2016 játta
at teir eri sinnaðir at selja Vágs kommuna matr.nr. 549a inni á Oyrinum, teir geva til kennar at
teir kenna til hvat kommuna hevur keypt jørð fyri frá øðrum borgarum og vísa á, at hervið
hevur kommuna eitt útspæl um prís.
Havnanevndin 13. juni 2016:
Einmælt samtykt at mæla til at bjóða Hamrahaga galdandi almenna prísin fyri jørð, eins og
kommuna hevur gjørt seinastu árini, tá jørð er keypt.
Fíggjarnevndin 20. juni 2016:
Einmælt samtykt, at taka undir við hesum.
Vágs Býráð 27. juni 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við Havnanevndini.
10. mar 2017:
Borgarstjórin ynkir at fíggjarnevndin á fundi 13/3 tekur støðu til, um matr. nr. 549a inni á
Oyrunum kann tulkast sum lendi sum liggur undir teigi D í prísásetingini frá Búnarðarstovuni
um «søla av landsjørð og prísir á jørð» - og at kommuna keypir stykkið fyri 100.000,00 kr.
sum Hamrahagi góðtekur.
Fíggjarnevndin 13. marts 2017:
Einmælt samtykt at halda fast í at keypa ognina fyri prísin ásettan hjá Búnaðarstovnuni
umframt vetrarbit.
Vágs Býráð 27. marts 2017:
Einmælt samtykt, at taka undir við fíggjarnevndini.
[Lagre]
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Umsókn um at loyvi at gera grønt økið á matr. 496
Vit í grannalagnum kring Beitið vestur í Bø hava í fleiri ár arbeitt við tankanum um at gera
eitt grønt fríøkið til børn og familjur her á leiðini, og til fólk, sum leggja leiðina framvið.
Við gøtuna “Beitið” er matr. 496, sum Jarðaráðið eigur og er tað her, at vit hava ætlanir um at
gera eitt grønt fríøkið.
Ætlanin fevnir millum annað um at gera spælipláss til børn og ungdómar, at gera eitt grillstað
ella grillpláss á økinum, planta runnar, trø og plantur, seta upp benkur og borð, og annars at
gera økið so innbjóðandi og hugnaligt sum gjørligt, bæði fyri fólk, sum búgva í
nærumhvørvinum, og fyri fólk, sum leggja leiðina framvið vestur í Bø.
Ætlanin er at gera alt arbeiðið sjálvboðið – og eru øll í grannalagnum við uppá at taka eina
hond í fyri at fáa hesa ætlan til veruleika.
Tekniska nevnd 14. november 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum málinum. Tó er neyðugt, at Johan Augustinusen
sum er uppsitari í dag og umboð fyri umsøkjararnir til hesa ætlan, taka upp samskiftir við
Jarðarráði, og fáa játtandi loyvið frá Jarðarráðnum til at hesa verkætlan.
Tekniska deild 10. februar 2017:
Leigusáttmáli móttikin frá Búnarstovuni at góðtaka
Tekniska- og umhvørvisnevndin 14. februar 2017:
Einmælt samtykt at Vágs Kommuna ger sáttmála við búnaðarstovuna um at leiga matrnr. 496.
Einmælt samtykt at samtyktin hjá TN hin 15. 08.2016, mál 16/00219, har samtykt var at
seyðahúsið verður niðurtikið fellur burtur.
Einmælt samtykt at seyðahúsið á matr.nr 488a verður leiga til grannalagið kring Beitið vesturi
í Bø, treyta av at húsið verður gjørt í stand og at húsið verður hildið í góðum standi.
Fíggjarnevndin 13. marts 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum, málið verður lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 27. marts 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við leigusáttmálanum við búnaðarstovuna av matr. nr. 496.
Býráðið ynskir at ein fastur ábyrgdarpersónur leigar stykki aftur frá kommununi.
[Lagre]
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31/17 Lena Joensen ynskir at útbyggja húsini hjá sær, matr. nr. 302
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Journalnr.
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Lena Joensen hevur 19.01.2017 latið inn umsókn til Vágs Kommunu um loyvið at útbyggja
síni sethús á Í Lágabø 11.

Húsini verða útbygd á stovuhædd og fyrstu hædd. Orsøkin til útbygging er, at eigarin vil
forleingja stovuna og nýta ein part til kamar. Hetta fyri at kamar, stova, wc og køkur eru á
somu hædd. Húsfólkið er eitt eldri par og konan er illa plágað av gikt, so at trappur eru ein
forðing fyri hana.
Uppíbygging er innanfyri grannamark til matr.nr. 301. Eigarin av grannaogn, Hans Jacob
Bech, hevur 20.02.2017 givið grannaloyvið.
Hoyringsskriv er sent til Hans Jacob Bech. 24.02.2017. Hevur longi givið grannaloyvið, men
lógin ásetur at grannin skal hava hoyringsskriv og kunna taka støðu til bygging í 14 dagar.
Einki mótskriv er innkomið
Húsini liggja, sambært býarskipan fyri Vágs Kommunu, í umráði A. Grundstykkjavíddin er
214 m2.
-

Byggiloyvið verður ikki givið á grundstykkjum smærri enn 300 m2, sambært byggisamtykt
Byggistigið má ikki fara uppum 0,5, sambært byggisamtykt
Byggistig á matr. nr. 302 við uppíbygging er 80.25/ 214 = 0,375
Nýtslustig má ikki fara uppum 0,6, sambært byggisamtykt
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-

Nýtslustig á matr. nr 302 við uppíbygging er 0,667

Áseting í byggisamtyktini fyri umráði A. petti nr. 6
“Eftir góðkenning frá byggivaldinum verður loyvt at umvæla verandi sethús og byggja
afturat teimum, t.d. dur, baðirúm o.t, so tey eru hóskilig til nútímans nýtslu sum sethús”.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 07. marts 2017:
Einmælt at lata Lenu Joensen byggiloyvi til uppíbygging av sethúsi.
Vágs Býráð 27. marts 2017:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

32/17 Uppskot til sáttmálar á tannlæknaøkinum
Viðgjørt av
1 Sosiala- og heilsunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
07.03.2017
13.03.2017
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Umsitingin hjá Vágs kommunu hevur gjørt uppskot til sáttmála um barna- og
ungdómstannrøkt fyri árið 2017.
Tannlæknastovan hjá Rudie Thomsen hevur í 2016 haft ábyrgdina av allar barna- og
ungdómstannrøkt vegna Vágs kommunu, bæði vanligari og sertannrøkt.
Veitararnir ynsktu nú sáttmálin skuldi endurskoðast, at tað vóru gjørdir tvinnir sáttmálar ein
við Rudie Thomsen um vanliga tannrøkt og við Halldis á Grønastøð um sertannrøkt.
Uppskot til sáttmála er sent teimum báðum, og hevur Rudie Thomsen vent aftur pr. telefon og
boða frá at hon tekur undir við fyriliggjandi uppskotið.
Halldis á Grønastøð hevur eisini vent aftur, men við nøkrum spurningum sum umsitingin hjá
Vágs kommuna hevur svara.
Báðir sáttmálarnir verða lagdur fyri nevndina við áheitan um at viðgera teir og taka støðu til
um Vágs kommuna kann taka undir við fyriliggjandi.
Sosiala- og heilsunevndin 07. marts 2017:
Einmælt samtykt at mæla til at góðkenna fyriliggjandi uppskot.
Fíggjarnevndin 13. marts 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi uppskot.
Vágs Býráð 27. marts 2017:
Anna Brattaberg Samuelsen var ikki við í viðgerðin metti seg ógegnigan.
Einmælt samtykt.
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[Lagre]

33/17 Sølvi Kristiansen-Bjóðar VK yvirtøka av matr. nr. 23d (Vegur við
Kykslið)
Viðgjørt av
2 Vágs Býráð

Fundardagur
27.03.2017

Málnr.
33/17

Journalnr.
16/00275-4

Tekniska deild mælir Teknisku nevnd til at taka av tilboðnum frá Sølvi Kristiansen.
1. Keypa matr.nr. 23d á 280m2 fyri almennan prís kr. 69,-/m2 = kr. 19.320,2. Keypa/yvirtaka sambært galdandi avtalu ávíst av Sølvi Kristiansen.
“Hendan avtala var gjørd við Vágs kommunu, Kirsten Strøm Bech við fleiri, í samband við at Vágs
kommuna skuldi bera kostnaðin av kloakk, gøtuljós og asfaltering við Kikslið
Vinarliga heilsan
Sølvi Kristiansen”

Tekniska nevnd 17. oktober 2016:
Tekniska nevnd ynskir at taka av tilboðnum frá Vágs Timburhandli um at yvirtaka matr.nr
23d uttan kostnað.
Vágs Býráð 27. marts 2017:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

34/17 Velja nýggjan lim í Vágs Ítróttarráð
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
27.03.2017

Málnr.
34/17

Journalnr.
17/00119-2

Fróði Mortensen hevur í skrivið dagfest 19. mars 2017 boða frá, at hann hevur tikið avgerð
um, at trekkja seg sum nevndarlim í sjálvsognarstovninum Vágs Ítróttarráð pr. d.d..
Vágs Býráð verður at velja nýtt umboð í hansara stað.
Vágs Býráð 27. marts 2017:
Borgarstjónin skjótu upp at velja Janus Kjærbo sum lim.
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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35/17 Setan av vinnusamskipara
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
27.03.2017

Málnr.
35/17

Journalnr.
17/00124-2

Erhard Joensen, býráðslimur heitur í skrivið á Vágs býráð um skjótast tilber at seta ein
vinnusamskipara í starv, tíðaravmarkað til 3 ár.
Mælt verður til at arbeiðsuppgávan hjá viðkomandi persóni verður at samskipa arbeiði hjá
fyritøkum í Vági, ið arbeiða innan makin/tekniska økið – herundir marknaðarføring av
førleikum innan framleiðslu og tænastum á maskintekniska øki.
Vágs Býráð 27. marts 2017:
Einmælt samtykt at beina málið í Havna- og Vinnunevndina.
[Lagre]

36/17 Ígongdsetanarstuðul til endurskoðan
Viðgjørt av
4 Vágs Býráð

Fundardagur
27.03.2017

Málnr.
36/17

Journalnr.
16/00280-3

Borgarstjórin ynskir at Vágs kommuna tekur upp til endurskoðan Ígongdsetanarstuðul hjá
Vágs kommunu. Fíggjarleiðarin hevur gjørt viðmerkingar í málið.
Fíggjarnevndin 24. oktober 2016:
Einmælt samtykt at broyta skipanina soleiðis at stuðulin hækkar upp í 20.000,00 kr. til
einstaka umsøkjarin. Samstundis verður reglugerðin endurskoða og løgd fyri býráðið.
Vágs Býráð 31. oktober 2016:
Einmælt samtykt at hækka stuðulin upp í 20.000,00 kr., og at endurskoða reglugerðini fyrst í
komandi valskeiðið.
09.12.2016:
Vágs kommuna hevur nú tríggjar konkretar umsóknir um ígongdsetanarstuðul liggjandi, og er
tað átrokandi at fáa Reglugerðini endaliga samtykta, soleiðis at hesar umsóknir kunnu koma
til viðgerðar.
Fíggjarnevndin 13. december 2016:
Einmælt samtykt at svara umsøkjarum, at málið verður tikið upp í komandi ár.
Ætlandi veður fundir við umsøkjarar aðru viku í januar og hereftir verða umsóknirnar
viðgjørdar.
Vágs Býráð 27. marts 2017:
Einmælt samtykt at virka eftir galdandi reglugerð fram til nýggjur vinnusamkipari er settur.
[Lagre]
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