BÝRÁÐSFUNDUR
Vágs Býráð
Dagfesting:
Málnr.:

30.10.2017 kl. 19:00
17/00001

Nevndarlimir::

Dennis Holm
Eydis Kjærbo
Kirstin Strøm Bech
Levi Mørk
Anna Brattaberg Samuelsen
Eyðbritt Krosslá
Dánjal Bjarkhamar

Vara limir:

Jens Sivar Djurhuus
Meinhard Edmund Vestureið

Ikki møtt:

Conrad Gaard Joensen
Erhard Joensen

Nevndarskrivari:

Petry Joensen

Málsyvirlit

Síða

Til viðgerðar
94/17

17/00319-2

Páls Høll, VK hevur bókhaldið o.a.

2

95/17

17/00178-2

BHS 2017

4

96/17

17/00306-3

Umbøn um stuðulstímar Eikilund seinna hálva 2017 (§5
tímar)

5

97/17

17/00370-1

Atkoma til eystara økið á Oyrinum móti grótkastinum

6

98/17

17/00402-2

Eykajáttan 2017, pf skattur

7

99/17

17/00085-4

Ávísing av nýggjum øki til blandistøðini.

7

100/17 17/00381-2

Leigusáttmáli til neystagrund, matr. 37m

8

101/17 17/00359-1

Samanlegging av 596i og 596d

9

102/17 17/00391-2

Umsókn um býggiloyvið til innibygning í Marghøllini

10

Erhard hevur boða frá at hann framhaldandi er sjúkameldaður, og at hann helst verður burtur
árið út. Hann ynskir at varalimur tekur sætið, og er Meinhard Edmund Vestureið kallaður inn.
Jens Sivar Djurhuus hevur tikið sætið fyri Conrad Gaard Joensen, sum er í farloyvið fram til
endan av november.
Einmælt samtykt at taka undir við at Meinhard Edmund Vestureið tekur sætið.

94/17 Páls Høll, VK hevur bókhaldið o.a.
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Umleið 20 august byrjaðu vit at arbeiða við bókhaldinum hjá PH. Summarferia og fleiri onnur
ting eru grundin til, at vit ikki langt síðani vóru byrjaði at bókað fyri PH. Harafturat vóru vit
noydd, at byrja við heilt nýggjum bókhaldið uppbygt frá grundini. Eisini máttu vit bókað heilt
afturi frá 01.10.2016, og ikki frá 01.04.2017, sum bókhaldið annars bæði ætlaði og mælti til.
Okt-des 2016 er liðugt bókað av okkum, men ongin roknskapur er gjørdur pr 31.12.2016, tí
tað er óvissa um hann skal byrja frá 01.10.2015 ella frá 01.01.2016. Tað er eingin
grannskoðaður byggiroknskapur gjørdur. Einasti grannskoðaði roknskapur PH hevur gjørt, er
tann, sum kommunan hevur til skjals (mál 16/00089), ið gongur frá okt 15 til sept 16, men
sambært viðtøkunum er roknskaparárið álmanakkaárið, tvs jan-des hvørt ár. Hetta má PH
finna útav sum skjótast, og fáa gjørt allar roknskapir fram til 31.12.2016 skjótast gjørligt.
Roknskapurin fyri okt 15-sept 16 vísti eitt undirskot á 1,048 mió. Okkara tøl fyri okt-des 16
vísa eitt undirskot á yvir 300 tús, men tey eru ikki grannskoðaði.
Vit eru komin væl áleiðis við jan-aug 2017, men enn eru alt ov nógvar óvissur til at bókahldið
kann koma við nakrari útsøgn um fíggjarviðurskiftini hjá Páls Høll. Staðfestast kann, at
Vælvera Fitness hevur ongantíð goldið leigu fyri at verða í PH. Staðfestast kann eisini, at
inntøkurnar frá VK er størsti partur av inntøkunum hjá PH. Sum nú er leigar VK fyri 500 tús
pr ár, og harumframt verður stuðul latin til lánsgjøld á 300 tús pr ár og til grundleiguna hvørt
ár. Tøki peningurin er stak vánaligur, tey klára neyvan at gjalda fyri lønir við endan av sept
2017.
Leigusáttmálin má takast til umrøðu beinanvegin, og metast má um, um ikki hesin kanska
verður hækkaður til minst 800 tús pr ár. Tað er núverandi leiga og stuðul til lánsgjøld løgd
saman, tí sum nú er fara lánini altíð í trot fram til PH søkir um stuðul og VK útbetalur
stuðulin.
Bókhaldið metir, at raksturin av PH verður dýrari framyvir, tí tað eru longu nógvir tekniskir
lutir skiftir og vanliga sliti “koyrir” sína vanligu gongd. Havast má eisini í huga, at SEV ætlar
at gera meiri grøna orku í Suðuroynni.
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Fíggjarnevndin 18. september 2017:
Nýtt skjal var útflýggja á fundinum j.nr. 17/00319-4.
Fíggjarleiðarin gjøgnumgekk tað sum er bókað fyri 2016, men er enn ikki klárur við nøkrum
tølum fyri 2017.
Fíggjarleiðarin roynir at hava meira nágreinilig tøl til býráðsfundin.

Umsitingin 22 september 2017 :
Bókaðu tølini fyri jan – aug 2017 vísa eitt undirskot á kr 350.000. Um ikki VK hækkaði
stuðulin við 100 tús pr mðr hevði hetta úrslitið verið minus 750.000 kr.
Vágs Býráð 25. september 2017:
Mælt verður til at játta sjálvsognarstovninum Páls Høll 850.000,00 kr. restina av árinum, hetta
fyri at dekka leysaskuld, neyðugt keyp at støvsúgvarar, og dekka lán og raksturin árið út.
Hetta er fyrra viðgerð av eykajáttanin sum verður játta av innistandandi.
Býráðið samtykt einmælt at taka undir við hesum.
Málið skal hava seinnu viðgerð á komandi býráðsfundi.
Býráðið samtykti somuleiðis, at leigusáttmálin verður broyttur til 85.000,00 kr. um mánaðin
frá 1. januar 2018, samstundis verður stuðulsjáttanin á 300.000,00 kr. at detta burtur frá 1.
Januar 2018.
Umsitingin 19 oktober 2017 :
Út frá bókaðu tølunum fyri jan – sept 2017, og nøkrum væntaðum tillagingum fyri restina av
2017 sær tað út til at PH má fáa uml 1,9 mió íalt frá VK í 2018. “Vanliga” skuldi PH fáa
500.000 kr + 300.000 kr frá VK.
Fíggjarnevndin 23. oktober 2017:
Seinna viðgerð av eykajáttan kemur fyri á komandi býráðsfundi.
Uppgerðin gjørd av umsitingin verður send sjálvsognarstovninum Páls Høll, og í samband
við FÆ2018 verður býráðið at taka støðu til framhaldandi stuðul til Páls Høll.
Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Einmælt samtykt til aðru viðgerð, at taka undir við eykajáttan uppá 850.000,00 kr..
[Lagre]

Síða 3 av 11

95/17 BHS 2017
Viðgjørt av
1 Sosiala- og heilsunevndin
2 Vágs Býráð
3 Vágs Býráð
4 Fíggjarnevndin
5 Vágs Býráð
6 Vágs Býráð

Fundardagur
17.05.2017
06.06.2017
28.08.2017
18.09.2017
25.09.2017
30.10.2017

Málnr.
14/17
46/17
75/17
132/17
85/17
95/17

Journalnr.
17/00178-2
17/00178-2
17/00178-2
17/00178-2
17/00178-2
17/00178-2

Umsitingin mælir til, at samsvar fæst millum FÆ2017 hjá VK og BHS skjótast gjørligt. Sum
nú er kemur VK at betala uml 1 mió meir í rakstrarútreiðslum til BHS, og VK fær onga
leiguinntøkur (2,45 mió). Sostatt er munurin millum báðar fíggjarætlanirnar uml 3,5 mió, ið
“vendir skeivan” veg fyri VK.
VK má játtað 3,53 mió av innistandandi í eykajáttan ella má BHS fáa boð um at spara.
Sosiala- og heilsunevndin 17. maj 2017:
Einmælt samtykt at heita á umboðini hjá Vágs kommunu í stýrinum fyri Suðuroyar Bú- og
heimatænastu um, at kunnað býráðið á komandi fundi um støðuna og hvar málið liggur. Og
nær vantast kann at hetta kann verða avgreitt.
Um eingi útlit eri fyri loys má annað stig takast.
Vágs Býráð 06. juni 2017:
Borgarstjórin kunnur um at fundur verður í stýrinum í morgin 7/6-2017 og umboðini fyri
Vágs kommunu hava biði um at fáa hetta á skrá.
Umsitingin 10 juli 2017:
Skjøl eru komin okkum í hendi fyrst í juli, sum vísa, at leiguinntøkurnar helst bara verða
helvtina av avsettu upphæddini, og tí mugu inntøkurnar lækkast við kr. 1.228.000 í FÆ17.
Samstundis vísa onnur skjøl, at rakstrargjaldið má hækkast við kr. 1.255.000 í FÆ17. Hetta
ávirkar VK negativt við kr. 2.483.000, ið má játtast av innistandandi.
Umsitingin 24 august 2017 :
VK hevur í 2 umførum sent krøv umvegis KMR um leigu fyri 2017 til BHS, men enn eru
ongir pengar komnir. Umsitingin metir tað sum ósannlíkt, at BHS vil betala leigu fyri
Hamragarð og Eldrasambýlið í 2017.
Vágs Býráð 28. august 2017:
Borgarstjórin kunnar um málið, formaðurin í Suðuroyar Bú- og Heimatænastu hevur játta at
kalla inn til fundar í komandi viku fyri at royna at loysa málið.
Serliga ognarviðurskiftini hevur stóran týdning at fáa uppá pláss nú, økið hevur virka úti hjá
kommununum síðan 1. januar 2015, í skjótt 3 ár.

Umsitingin 14 september 2017 :
Mælt verður til at játtað 1,255 mió meir til raksturin hjá BHS. Tá hetta er játtað samsvarar
mðr gjaldið frá VK við fíggjarætlanina hjá BHS. Inntøkurnar frá Landinum viðv. eldrøkinum
síggja út til at gerast nakað hægri enn mett. Mælt verður til at hækka inntøkurnar við 1,2 mió.
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Sostatt er hetta ein nettoútreiðsla á kr. 50.000. Viðmerkjast skal eisini, at enn hevur BHS onki
goldið í leigu fyri 2017. Báðar játtanirnar skulu av innistandandi.
Fíggjarnevndin 18. september 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi og leggja tað fyri býráðið.
Vágs Býráð 25. september 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum til fyrru viðgerð, málið verður beint til seinnu
viðgerð á næsta býráðsfundi.
Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Einmælt samtykt til aðru viðgerð.
[Lagre]
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Í januar 2017 var játtað Eikilund 150 stuðulstímar (§5 tímar) fram til summarsteðgin 2017.
Tá vóru tað 14 børn við serligum avbjóðingum, eitt fjølbrekað barn sum tørvaði 40 tímar, og
14 onnur við serligum avbjóðingum - tá vóru børn við taluvenjing og øðrum smáum
venjingum ikki tikið við.
Áheitan er komin frá leiðaranum í Eikilund 5. september 2017 um framhaldandi at játta
stovninum 140 §5-tímar fram til summarið 2018.
Sambært uppgerð frá Fíggjarleiðaranum dagfest 23/8-2017 verður tørvur á at játtan eina
eykajáttan av innistandandi uppá áleið 500.000,00 kr. til verandi tímatal.
Sosiala- og heilsunevndin 12. september 2017:
Levi Mørk metti seg ógegnigan og var ikki við í viðgerðini.
Heitt verður á fíggjarnevndina um at taka málið upp við normering í ansingarskipanini.
Eisini verður biði um at leiðarin útgreinar og ger ætlanir fyri tey børnini sum hava serligan
tørv, hetta fram til næsta fund hjá Sosialu nevnd.
Sosiala- og heilsunevndin 17. oktober 2017:
Levi Mørk var ikki við í viðgerðini metti seg ógegningan.
Nevndin ynskir at allir partar seta eg niður og eftirmeta skipanina viðv. hvussu arbeiðið við
børnum við serligum tørvi.
Tað kann ikki verða rætt at hetta tímatal allar tíðina varierar, mett verður rættast at eitt
sertoymið verður skipa, og sum altíð er til staðar og ráðgeva og vegleiða starvsfólkið í forhold
til børn við serligum tørvi.
Hetta arbeiðið eigur at byrja beinanvegin og verða liðugt til summarsteðgin 2018.
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Fram til summarsteðgin 2018 verða játtaðar 140 tímar.
Somuleiðis verður biði um eykajáttan til hesar tímar (§5). 500.000,00 kr. av innistandandi.
Fíggjarnevndin 23. oktober 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og leggja málið fyri býráðið.
Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Levi Mørk var ikki við í viðgerðini metti seg ógegnigan.
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð, at játta 500.000,00 kr. sum eykajáttan av innistandandi til
§5 tímar. Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
[Lagre]
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TD mælir til at koyrivegurin og rennan millum bergið og Marghøllina verður gjørdur innan
Marghøllin verður klædd.
Sum er liggur koyrivegurin nakað hægri enn høllin, og tí er neyðugt at lækka økið uml. 50cm.
TD metur at skaði kann henda á klædningin og høllina, um hetta verður gjørt eftir at høllin er
uppsett, og TD mælir tí til, at hetta verður gjørt beinanvegin.
Kostnaðurin av at gera henda vegin, og at veita yvirflatuvatni eystur um høllina er mett til
uml. kr. 120.000,- (Hetta er tó ikki íroknað asfalt, sum TD metur kann bíða inntil á vári ár
2018.
Pengar eru ikki eftir innan játtanarkarmin til HVN í 2017, tí verður neyðugt at søkja um
eykajáttan.
Havna- og Vinnunevndin 16. oktober 2017:
Einmælt samtykt at TD fær loyvið til at avgreiða hetta arbeiði. Neyðugt er at HVN søkir
eykajáttan til omanfyri mál.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 17. oktober 2017:
Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum frá TD. Málið verður beint í fíggjarnevndina fyri
kostnaðin av arbeiðinum.
Fíggjarnevndin 23. oktober 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og leggja málið fyri býráðið.
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Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð, at veita eykajáttan uppá 120.000,00 kr. av innistandandi,
málið skal hava tvinnar viðgerðar.
[Lagre]

98/17 Eykajáttan 2017, pf skattur
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Mælt verður til, at játtanin verður hækka við 975.000 kr. Verður fíggja av innistandandi.
Fíggjarnevndin 23. oktober 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum, málið verður lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð. Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
[Lagre]

99/17 Ávísing av nýggjum øki til blandistøðini.
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Rætta málið er 17/00368 og ikki 17/00085 (bæði snúgva seg um sama økið)

SP/F NORCON UMSÓKN UM ØKIÐ TIL UPPSSETAN AV
BETONBLANDISTØÐ
.
Sp/f Norcon hevur hin 19. Sep. 2017, sent Vágs Kommunu umsókn um at fáa ávíst økið til
uppsetan av betongblandistøð.
Tekninska deild mælir til, at víst verður til sama økið á Oyrinum, ið Vinnu og Havnarnevndin
samtykti at hýsa betonblandistøðina hjá Sp/f RM-Flutningi.
Hetta øki er tøkt, nú RM-Flutningur gjørdi av, ikki at flyta betonblandistøðina til hetta økið.
Tekniska deild mælir til, at HVN loyvir, Sp/f Norcon at virka betong á leigaðum øki á
Oyrinum, sambært sáttmála millum Vágs Kommunu (eigara) og Sp/ Nordcon (leigara), treyta
av at umhvørvisgóðkenning fæst til virksemi.
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Hoyringsskriv er send Umhvørvisstovuni hin 09-10.2017. Bíða verður eftir svari frá US, og
TD mælir til at loyvið at til virka betong á økinum verður latið treyta av at
umhvørvisgóðkenning fæst til endamálið, og at leigusáttmálin verður undirskrivaður
eftirfylgjandi.
TD mælir til at leigarin ber allan kostnaðin av at gera leiguøkið klárt til tað virksemið, ið
felagið hevur tørv á.
Havna- og Vinnunevndin 16. oktober 2017:
Einmælt samtykt at loyva Sp/f Norcon økið á Oyrinum til at uppseta betonblandistøðina í
samráð við TD. HVN ynskir at betongstøðin verður klædd, evt. eins og Páls Høll soleiðis at
henda sær væl hildin út. Somuleiðis var einmælt samtykt, at TD tekur upp samráðingar við
leigaran, soleiðis at betongblandistøðin er minst sjónlig á økinum.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 17. oktober 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá HVN at Norcon fær loyvi at virka betong á
økinum . Treyta av sáttmálin millum VK og leigarin verður fylgdur og at
umhvørvisgóðkenning fæst til virksemi. Málið verður beint í fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 23. oktober 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við Teknisku- og umhvørvisnevndin, málið veður lagt fyri
býráðið.
Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]

100/17 Leigusáttmáli til neystagrund, matr. 37m
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Johan Eli Krosslá hevur keypt neysti á matr 37m frá Jógvan og Miu Krosslá. Skeytið er
undirskrivað, men ikki tinglýst.
Umsitingin mælir til, at Johan Eli Krosslá yvirtekur leigumálið frá undanfarnu eigarunum av
neystinum. Tó má hetta verða treyta av, at gamli leigusáttmálin, ið er tinglýstur, skal verða
avlýstur, áðrenn nýggjur sáttmáli kann vera galdandi.
Havna- og Vinnunevndin 16. oktober 2017:
Einmæl samtykt at Johan Eli yvirtekur leigumáli frá undanfarna eigara
Fíggjarnevndin 23. oktober 2017:
Einmælt samtykt, málið verður lagt fyri býráðið.
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Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Eyðbritt Krosslá metti seg ógegniga og var ikki við í viðgerðini.
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]

101/17 Samanlegging av 596i og 596d
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Søla av matr. 596i til HS Holding er treytað av, at matr. 596i og matr. 596d verða løgd saman
innan eitt ávíst tíðarskeið.
Støða skal tað til at loyva samanlegging av hesum báðum matriklum.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 17. oktober 2017:
Einmælt samtykt at loyva samanlegging og málið verður beint í býráðið.
Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Einmælt samtykt at viðmæla hesum.
[Lagre]
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102/17 Umsókn um býggiloyvið til innibygning í Marghøllini
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Vágs Kommuna hevur tann 12.10.2017 frá Vágs Ítróttarráð
móttikið umsókn um byggiloyvið til inibygning í Marghøllini á
Oyrunum í Vági.
Talan er her um annað byggistig, har Vágs Ítróttarráð frammanundan hevur, fingið byggiloyvið
til at byggja sjálva Marghøllina inni á Oyrinum í Vági. “Mál 17/00209”
Annað byggistig er innibygningurin, sum skal nýtast til skiftirúm, goymslurúm, toilett,
skrivstovuhølir, uppihaldsrúm til fundir o.a.
Bygging:
o
o
o
o

o
o
o

Byggningurin er serligur, við tað at hesin kemur at standa inni í sjálvari høllini
Bygt verður samb. BK17
Byggningurin verður upphitaður við fjarorku frá Páls Høll.
Septiktangi verður niðurgrivin og frárenslið verða íbundin í spilvatnsrør, ið leiðir hetta
á sjógv.
▪ TD mælir til, munnin á spillvatnsútleiðingini skal í minsta lagi verða ein metur
undir lægstu fjørðu, ella so langt oman sum tað er tekniskt møguligt, soleiðis
at rákið førir spillvatni úr landi, og har vatnskiftið er so stórt, at útleiðingar
hvørki elva til uppsavnan av evnum og tilfari, til slóðir í sjónum ella aðrar
broytingar í umhvørvinum.
Bygt verður í tveymum hæddum, við møguleika at byggja ein 3 hædd seinni.
Byggningurin verður úr timbri, og klæddur við Planja sinusprofilplátum uttan.
Talan er um íalt uml. 500 ferðmetrar
▪ 0 hædd: 300 m2
▪ 1 hædd: 200 m2

Tekningar og annað
o
o
o

Tekningar eru viðfestar, sum vísa tvørskurð har liðugt hædd á rúminum er 2400mm.
Úr Marghøllini eru tað í mesta lagi 25 m. til næstu rýmingarleið
Atlit verða tikin til atkomu til rørslutarnað.
▪ Toilett til rørslutarnaði er á 0 hædd
▪ Lifta er upp til 1 hædd

Síða 10 av 11

Havna- og Vinnunevndin 16. oktober 2017:
Einmælt samtykt at loyva bygging samb. umsókn. og tilmæli frá TD.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 17. oktober 2017:
Ein meiriluti Danjal Bjarkhamar og Eyðbritt Krosslá taka undir við at geva byggiloyvi
sambært umsókn. Ein minniluti Levi Mørk tekur ikki undir við at geva byggiloyvi.
Vágs Býráð 30. oktober 2017:
Samtykt við 6 atkvøðum fyri at geva byggiloyvið. Levi, Jens Sivar og Meinhard Edmund
atkvøddi ímóti.
[Lagre]

FUNDURIN LOKIN KL. 20:00
GERÐABÓKIN GÓÐKEND:

____________________
Dennis Holm

____________________
Eydis Kjærbo

____________________
Kirstin Strøm Bech

____________________
Levi Mørk

____________________
Anna Brattaberg Samuelsen

____________________
Eyðbritt Krosslá

____________________
Dánjal Bjarkhamar

____________________
Conrad Gaard Joensen
Jens Sivar Djurhuus

____________________
Erhard Joensen
Meinhard Edmund Vestureið
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