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Eydis Kjærbo hevur boða frá at hon er burturstødd og ynskir at varalimur tekur sætið.
Erhard Joensen hevur boða frá, at hann ikki kann møta til býráðsfundin í kvøld og at hvørki
Jens Sivar ella Marin eri tøk, og tí mælir hann til at Meinhard Edmund Vestureið møtir í sítt
stað.
Atkvøtt var um at Magnus Mørk Hjelm tekur sætið vegna Eydis Kjærbo og at Meinhard
Edmund Vestureið tekur sætið vegna Erhard Joensen.
Einmælt samtykt at taka undir við, at teir taka sætið á býráðsfundinum.
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16/18 Umsókn um stuðul fyri árið 2018 - FC-Suðuroy
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð

Fundardagur
05.03.2018
16.04.2018
19.04.2018
30.04.2018

Málnr.
23/18
33/18
25/18
16/18

Journalnr.
18/00058-2
18/00058-2
18/00058-2
18/00058-2

FC Suðuroy hevði innkallað Mentamálanevndina og Fíggjarnevndina hjá Vágs kommunu til
fundar viðv. at umrøða árið 2018. Hesin fundur var 13. februar 2018.
Á fundinum fekk kommunan handaða eina uppgerð, sum vísir at felagnum tørvar samla
1.307.000 kr. fyri at reka felagið í 2018, harav 987.000 kr. fara til Betri deildina.
Felagið søkir Vágs kommunu um ein stuðul uppá 290.000 kr. fyri árið 2018.
Vágs kommuna hevur móttikið grannskoðaðan roknskapin fyri árið 2017, hann er tó ikki
góðkendur av aðalfundinum enn.
Mentamálanevndin 05. marts 2018:
Einmælt samtykt at útseta málið til komandi fund.
Mentamálanevndin 16. april 2018:
Einmælt samtykt at mæla til at játta teimum 150.000,00 kr. nú. Men heita á felagið um at
royna at søkja aftur í heyst.
Fíggjarnevndin 19. april 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við Mentamálanevndini. Málið verður beint í býráðið.
Vágs Býráð 30. april 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]
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17/18 Vágs Kappróðrarfelag søkir stuðul til umvæling av ognum felagsins.
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
16.04.2018
19.04.2018
30.04.2018

Málnr.
31/18
26/18
17/18

Journalnr.
18/00041-2
18/00041-2
18/00041-2

Formaðurin í Vágs Kappróðrarfelag hevur í skrivi boðað Vágs Kommuni, at teir ikki ynskja at
halda fram við teirra ætlan viðvíkjandi keypi av Vaskiskúrinum.
Men at teir harafturímóti vilja umvæla verandi ogn hjá felaganum.
Í hesum sambandi søkir Vágs Kappróðrarfelag 100.000 kr. í stuðul fyri árið 2018.
Mentamálanevndin 16. april 2018:
Einmælt samtykt at mæla til at stuðla við 80.000,00 kr.. fyri árið 2018.
Fíggjarnevndin 19. april 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við Mentamálanevndini. Málið verður beint í býráðið.
Vágs Býráð 30. april 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]

18/18 Sluppin Johanna, stuðul 2018
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
16.04.2018
19.04.2018
30.04.2018

Málnr.
35/18
28/18
18/18

Journalnr.
18/00087-2
18/00087-2
18/00087-2

Vágs kommuna hevur 9. mars 2018 móttikið umsókn um stuðul til sluppina Johannu TG 326.
Søkt verður um “vanliga” stuðulin, umframt stuðul til keyp av tveimum seglum. Prísur
sambært tilboðið úr Danmark er kr 63.450 pluss frakt, mvg osv.
Í fjør var játta felagnum kr. 60.000.
Mentamálanevndin 16. april 2018:
Einmælt samtykt at mæla til at játta vanliga suðul uppá 60.000,00 kr.. fyri árið 2018.
Heitt verður á Vágs Býráð um at viðgerða umsóknina um tær eyka 63.450,00 kr..
Fíggjarnevndin 19. april 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við Mentamálanevndini. Málið verður beint í býráðið.
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Vágs Býráð 30. april 2018:
Einmælt samtykt at játta vanligan stuðul uppá 60.000,00 kr. eftir tilmæli frá
Mentamálanevndini.
Somuleiðis einmælt samtykt, at játta stuðul til keyp av tveimum nýggjum seglum áljóðandi
63.450,00 kr. sum ein eyka (serstakan) stuðul fyri árið 2018.
[Lagre]

19/18 Samstarv við Talgildu Føroyar
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
19.04.2018
30.04.2018

Málnr.
32/18
19/18

Journalnr.
18/00099-3
18/00099-3

Umboð fyri Talgildu Føroyar vóru hjá Vágs kommunu 21. mars 2018 og legði fram ætlan
teirra viðv. Talgildu Føroyar og hvønn leiklut kommununnar koma at hava.
Ætlanin er at ein samstarvsavtala verður gjørd millum Vágs kommunu og Føroya Landsstýrið
um Talgildu Føroyar.
Kostnaðurin fyri Vágs kommunu verður 686 t. kr. og fellur til gjaldingar í 3 ratum 1/1-2018,
1/1-2019 og 1/1-2020. Ongir pengar eru avsettir á FÆ18 til hetta. Sostatt skal hetta møguliga
viðgerast sum eykajáttan.
Gerst verkætlanin dýrari enn tær ætlaðu 150 milliónir krónurnar, ber Vágs kommuna ongan
lut í hesum meirkostnað.
Fíggjarnevndin 19. april 2018:
Einmælt samtykt at mæla býráðnum til, at verða jaligur yvirfyri ætlanini. Og um flest allar
kommunurnar taka undir við hesum ynskir Vágs kommuna eisini at verða partur av ætlanini.
Vágs Býráð 30. april 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við Fíggjarnevndini.
[Lagre]

20/18 Umsókn um sølu av grundstykki matr. 500s
Viðgjørt av
1 Tekniska- og umhvørvisnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
16.04.2018
19.04.2018
30.04.2018

Málnr.
22/18
31/18
20/18

Journalnr.
18/00098-3
18/00098-3
18/00098-3

Bjartur Berg í Lágabø og Hjørdis Maria Henrysdóttir hava sent inn umsókn um ynski at keypa
grundstykki á matr. 500s , Gjógvaravegur 6.
Vágs Kommuna bjóðaði 23. August 2017 grundstykkir til almenna sølu sambært kunngerð nr.
122 frá 22 des. 2000 um alment útboð av kommunalari fastogn. Minsti ásetti prísur er 50.000
kr. fyri grundstykki á Gjógvarabøi.
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Umsøkjararnir hava bjóðað 50.000 kr..
Tekniska- og umhvørvisnevndin 16. april 2018:
Einmælt samtykt at TN tilmælir at selja matr. 500s fyri 50.000 kr. Málið verður beint til FN.
Fíggjarnevndin 19. april 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum. Málið verður beint í býráðið.
Vágs Býráð 30. april 2018:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

21/18 Keyp av ognum í Skálamøl
Viðgjørt av
1 Tekniska- og umhvørvisnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
16.04.2018
19.04.2018
30.04.2018

Málnr.
25/18
34/18
21/18

Journalnr.
18/00106-2
18/00106-2
18/00106-2

Vágs Kommuna hevur fingið fleiri klagur frá borgarum, sum kæra um órudd í Skálamøl.
Eisini hevur Umhvørvisstovan sent Vágs Kommunu áheitan um at fáa skil á viðurskiftini í
Skálamøl.

T.d. Teldupostur frá Umhvørvisstovuni:
•

Fra: Maria Gunnleivsdóttir Hansen (Umhvørvisstovan)
Emne: Fráboðan um klagu

Klaga er komin til Umhvørvisstovuna, og klaga er um, at ein bingja, við óruddi,
“skræpu”, akkumulatorar o.a. varð á hansara stykkið, matr. 613d í Vági. Lendi er
eisini dálkað av olju.
Klagarin hevur kontaktað kommununa, bæði munnliga og skrivliga, men enn stendur
órudd á hansara øki. Á stykkinum við síðurnar av, leigugrund, matr. 388a, (og kanska
aðrastaðni við) stendur eisini órudd, bilvrak.
Sambært grein 1 í k. um umhvørvisreglur, er tað skyldan hjá Vágs kommunu, geva boð
um, at órudd og annað burturkast skal beinast til hóskandi stað.
Gongdin í málinum síðani sep. 2016.
Starvsfólk hjá Teknisku deild hjá Vágs Kommuna hava verði á staðnum og staðfest, at øki við
Skálamøl er dálka og sera órudduligt. Og umsitingin hevur í hesum sambandi sent skriv til
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m.a. Sp.f á Brekkum, ið mett verður at vera eigarin av tí mesta av óruddinum og er harvið
eisini vera atvoldin til dálkingina, men hetta hevur ikki bøtt munandi um støðuna.
Serliga dálka eru kringøkið: (sí kort)
•
•

Matr.nr 613e, sum er 188m2 og ogn hjá Sp.f. á Brekkum.
Matr.nr 388a, sum eitt verkstað á 140m2, ið stendur á leigugrund hjá Vágs Kommuna.

Síðani at TD hevur sent áheitan um at rudda er tað síðani hend ein broytin í ár, har Sp.f á
Brekkum hvørki er eigari av matr.nr 613e ei heldur av verkstaðnum, sum stendur á
leigugrundini hjá VK.
Ístaðin er tað nú Suðuroyar Sparikassi, sum er eigari. Tekniska Deild hevur tí á fundi við
Suðuroyar Sparikassa í mars 2018 lagt upp til, at Vágs Kommuna ognar sær matr.nr 613e, og
verkstaðin sum stendur á matr.nr. 388a. Hetta hevur Sparikassin góðtikið, og boði Vágs
Kommunu at keypa nevndu ognir fyri kr. 100.000,-.
Teldupostur frá Sparikassanum
- 100 tkr. fyri bæði – onkur er áhugaður í onkrum av lutinum á staðnum, um vit selja
tað, verður tað mótrokna prísinum
Hettar tilboð er galdandi til 10. apríl 2018. Her er styttri freist, sum er grundað av,
at annar partur er áhugaður í ogninum.
Blíðar heilsanir

Petur Óli Samuelsen
Deildarleiðari

TD mælir til at Vágs Kommuna tekur av tilboðnum frá Suðuroyar Sparikassa og keypur
nevndu ognir.
•
•
•
•

Skálmøl verður rudda
Øki kann fríðkast og blíva eitt príði
Øki liggur tætt við Ruth Smith Savnið og kirkjugarðinum, har m.a Ruth Smith
liggur grivin. Tvs. her koma fremmanda fólk at vitja.
Økið kann nýtast til parkeringspláss hjá m.a. Missiónshúsinum.
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•

Verkstaði kann brúkst sum goymslu/verkstað hjá Teknisku deild, sum mangla
pláss til ymiskt tilfar.
Heri Silvurdal og Fróði Mortensen hava kanna húsið/verkstaði og meta at hetta
kann brúkast til goymslu og verkstað hjá TD.

•

Tekniska- og umhvørvisnevndin 16. april 2018:
Samtykt við 2 atkvøðum at taka undir at keypa ognirnar. Levi Mørk atkvøddi ímóti, at VK
keypir ognirnar, men er fyri, at økið verður ruddað. Málið verður beint í FN.
Fíggjarnevndin 19. april 2018:
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku- og umhvørvisnevndini og beinir málið í býráðið.
Vágs Býráð 30. april 2018:
Samtykt við 8 atkvøðum fyri at keypir ognirnar fyri 100.000,00 kr..
Peningur er ikki settur av á fíggjarætlanini 2018, og tí verður eisini veitt eykajáttan til hetta.
Eykajáttanin skal hava tvinnar viðgerðir.
Levi Mørk heldur fast í støðuna hann hevði á fundi í Teknisku- og umhvørvisnevndini 16.
apríl 2018.
[Lagre]

22/18 Vegaføring á Oyrunum
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
17.04.2018
19.04.2018
30.04.2018

Málnr.
11/18
37/18
22/18

Journalnr.
18/00107-1
18/00107-1
18/00107-1

Gøtuljós, yvirflatuvatn, vegatkoman o.a. á Oyrunum.
Nú nýtt virksemi byrjar á Oyrunum, bæði í Marghøllini og í næstum eisini betongblandistøð,
er spurningurin um gøtuljós og vegaatkomuna vorðin aktuellur.
▪

Økið millum Marghøllina og Páls Høll er gjørt snøgt, vakurt. Her er
asfalterað, bæði parkeringsøkið og innkomuvegurin, soleiðis at
kringøkið oman á Oyrarnar, kring Pálshøll, innkoman til Marghøllina
v.m. er innbjóðandi við byrjan.

▪

Betonblandistøðin kemur at hava virksemi eysturi í krókinum inni á
Oyrunum. Vegatkoman eystur um Marghøllina er tó í sera vánaligum
standi, og verður neyðugt at bøta um vegin í samband við at virksemi
hjá betonblandistøðini.

Gongdin hjá TD-toyminum á Oyrinum higartil:
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•

Arbeiðsmenn hjá kommununi hava longu sett upp gøtuljós, soleiðis at økið millum
Marghøllina og Páls Høll, omanfyri Marghøllina og eystanfyri Marghøllina verður
upplýst.
▪ TD hevur sett hetta arbeiði í gongd, sum partur av byggiætlanini. Og
fyri at halda útreiðslunar til m.a. gøtuljós niðri, vóru kaðalar, og
betongfundament til ljóssteyrar, lagdir samstundis sum grivið var í
lendinum fyri el, telefon, o.a.
• TD metur, at hetta arbeiði at vera alneyðugt, fyri trygd á
økinum, og at hetta vera ein natúrligur partur av einari
kommunalari uppgávu á einum almennum økið.
▪

▪

▪

Arbeiðsmenn hjá kommununi hava eisini lagt drenrør, soleiðis at
yvirflatuvatn frá vegnum oman á Oyrarnar og landsvegnum verður
leidd út á sjógv. Rør eru løgd í grøvina, sum varð grivin til
fundamentini á Marghøllini.
Yvirflatuvatnið hevur verði stórur trupulleiki á økinum. Nakað varð
gjørt í ovara partinum av vegnum oman á Oyrarnar í samband við
útbyggingina av Vágsverkinum hjá SEV, men tað bar ikki til at gera
niðasti partin, orsaka av m.ø. betonblandistøðini.
Hetta arbeiðið er nú gjørt, og alt yvirflatuvatn verður leitt burtur av
økinum á sjógv.

SEV hevur gjørt vart við í samband við byggingina av Marghøllini, at tað er umráðandi at
vegurin millum Pálhøll og Marghøllina ikki verður blokeraður til framtíðar virksemi hjá SEV.
(her verður hugsa um bruna og trygdkrøv, og t.d. um nýggjur motorur ella stórir eykalutir
skulu fraktast til virkið).
TD mælir tí til, at vegurin millum Páls Høll og Marghøllina verður opin sum alternativur
atkomuvegur til Vágsverkið. (Sum er, eru stabbar settir á norðaru síðu fyri at sleppa undan
ferðslu)
•
•
•

Tvs. at TD mælir til, at vegurin verður frámatrikkuleraður til “litra” (eigur eisini at viðgerast í
HVN).
Tekniska deild mælir til, at økið á Oyrinum verður skipa soleiðis, at vegir gerst partur av
kommunala vegakervinum, og at ein frámatrikulering av vegnum til “litra” verður gjørd.
Og harvið metur TD er tað er rættast um Vágs kommuna bera ein part av útreiðslunum av
vegagerðini.

Til støðutakan:
▪

Við tað at Vágs Ítróttarráð hevur borði kostnaðin av at asfaltera
uttandurða kringøkið millum Marghøllina og Pálshøll, og atkomuvegin
til Marghøllina, samt innkoyringsvegin til økið eystanfyri Marghøllina
–(sum TD mælir til gerst partur av almenna vegakervinum)- skal HVN
taka støðu til, um Vágs Kommuna ber part av kostnaðinum aftur til
Vágs Ítróttarráð, ið svara til asfaltering av kringøkinum.
• Samlaði kostnaðurin av at asfaltera uttandurða økið er kr.
240.130,- ex.mvg
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Havna- og Vinnunevndin 17. april 2018:
Einmælt samtykt at HVN ber kostnaðin á 240.130 kr. at asfaltera kring økið. Málið verður
beint í FN við umbøn um eykajáttan.
Fíggjarnevndin 19. april 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við Havna- og Vinnunevndini og beina málið í býráðið.
Vágs Býráð 30. april 2018:
Samtykt við 7 atkvøðum fyri at taka undir við hesum. Conrad Gaard Joensen atkvøddi ímóti
og Meinhard Edmund Vestureið atkvøddi blankt.
Eykajáttanin verður av innistandandi og skal hava tvinnar viðgerðir.
[Lagre]

23/18 BHS, gjøld 2017 og 2018
Viðgjørt av
1 Sosiala- og heilsunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
17.04.2018
19.04.2018
30.04.2018

Málnr.
9/18
38/18
23/18

Journalnr.
18/00118-1
18/00118-1
18/00118-1

Bú- og Heimatænastan í Suðuroy hevur ikki goldið húsaleigu fyri Hamragarð ella
Eldrasambýlið síðan juni 2017. Ongin leigusáttmáli fyriliggur fyri 2017 ella 2018, men koyrt
hevur verður eftir leigusáttmálunum, ið nakrantíð hava verið (teir vóru bara galdandi fyri 2015).
BHS skuldi betala uml 204.000 kr/mðr fyri eldrabústaðirnar hjá kommununi. Tvs at BHS
skyldar kommunurin uml 1,8 mió í leigu.
Av tí, at BHS ikki hevur vilja goldið leigu í meir enn ½ ár hevur bókhaldið steðga mðrgjaldinum til eldraøki frá hálvum okt 2017. Tvs at kommunan við endan av mars 2018 skyldar
BHS uml 7 mió umframt møguliga eyka-rokning fyri 2017 (teirra roknskapur er ikki liðugur
enn, haldi eg).
Landskassin leggur út, soleiðis at BHS merkir onki til, at kommunan afturheldur pengum, men
hendan støðan kann ikki halda fram.
Umsitingin mælir til, at kommunan krevur at BHS betalir alla skyldugu leigu beinanvegin.
Harumframt verður mælt til, at kravt verður at ein nýggjur leigusáttmáli verður gjørdur har
ongin ivi er um hvat skal gjaldast mánaðarliga. Um tað verður gjørt betalur kommunan sjálvandi
sína skuld til BHS.
Sosiala- og heilsunevndin 17. april 2018:
Nevndin er samd um at heita á umboðini sum sita umboðandi Vágs kommunu í Bú- og
Heimatænastuni í Suðuroy um, at syrgja fyri at ognirnar verða handlaðar sum skjótast um
hetta er ætlanin.
Annar verður tikið undir við tilmælinum frá umsitingini, um at fáa øll fíggjarlig viðurskiftini
og leigusáttmálar í rættlag skjótast tilber. Málið verður lagt fyri býráðið til støðutakan.

Síða 10 av 12

Fíggjarnevndin 19. april 2018:
Einmælt samtykt at leggja málið fyri býráðið. Borgarstjórin kunnar býráðið um teirra arbeiðið
í Bú- og Heimatænastuni í Suðuroy.
Vágs Býráð 30. april 2018:
Borgarstjórin kunnar um gongdina í hesum málið, og hvar málið liggur nú.
[Lagre]

24/18 Matrikulering av heilsumiðstøðini matr. nr. 610g
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Sosiala- og heilsunevndin
3 Sosiala- og heilsunevndin
4 Fíggjarnevndin
5 Vágs Býráð

Fundardagur
23.01.2017
07.03.2017
17.04.2018
19.04.2018
30.04.2018

Málnr.
9/17
11/17
10/18
39/18
24/18

Journalnr.
17/00043-4
17/00043-4
17/00043-4
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Heilsumiðstøðin í Vági er bygd av kommununum í tá Suðuroyar Sunnara læknadømi (Hovs-,
Porkeris-, Sumbiar- og Vágs kommunu).
Heilsumiðstøðin hevur eisini øll árini verði partur í roknskapinum hjá Vágs kommunu, og
hevur raksturin verði deildur í mun til fólkatalinum í kommununum.
Vágs kommuna stendur sum einasti tinglýst eigari av Heilsumiðstøðini.
Í gomlum skjølum frá Porkeris kommunu er viðfest ein samstarvsavtala kommunurnar millum
um læknamiðstøðina í Vági, hendan avtalan er ikki undirskriva.

Fíggjarnevndin 23. januar 2017:
Einmælt samtykt at umsitingin arbeiðir við at fáa gjørt eina samstarvsavtalu sum byggir á tað
sum altíð hevur verði praktisera. Tá samstarvsavtalan er góðkend av øllum kommununum
verður hond tikin um matrikuleringina.
3. mars 2016
Umsitingin hjá Vágs kommunu hevur gjørt uppskot til samstarvsavtalu um heilsumiðstøðina í
Vági, borgarstjórin hevur á felags fundi umrøtt uppskotið við hinar eigara kommunurnar.
Sosiala- og heilsunevndin 07. marts 2017:
Sosiala nevnd mælir til at grein 2 verður broytt soleiðis at tað verður formaðurin í Sosialu
nevnd sum umboðar Vágs kommunu í hesum samstarvið.
Nevndin kann verða fyrisitingarlig men allur avgerðarrættur eigur at liggja hjá eistøku
kommunustýrunum.
Samstarvsavtalan má somuleiðis taka atlit til kommunustýrisskipanina fyri Vágs kommunu,
sum leggur upp til at kommuna er nevndarstýrd.
Umsitingin arbeiðir verður víðari við hesum málið. Og samlar saman viðmerkingarnar frá
hinum kommununum eisini.
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Umsitingin 10.04.2018/PJ:
Borgarstjóranir hava á fundi 20. mars 2018 umrøtt málið viðv. Heilsumiðstøðini,
matrikulering, samstarvsavtalau og dagføring av bygninginum, og er hetta noterað í viðfesta
skjali.
Sosiala nevnd verður at viðgerða tær niðurstøður fundurin hevur gjørt og leggja tilmælið fyri
Fíggjarnevndina og Vágs býráð.
Sosiala- og heilsunevndin 17. april 2018:
Sosiala- og heilsunevndin heldur fast í at samtyktina frá 7. mars 2017.
Sjálvandi skal ein millumkommunal skipan verða sum viðgerð felags áhugamál viðv.
heilsumiðstøðini.
Viðv. eigaraviðurskiftunum so mælir nevndin til at hetta verður tinglýst við støðið í
fólkatalinum 2018, og at man framhaldandi bert útreiðslur til íløgu og rakstur í mun til
fólkatalið pr. 1. januar í árinum.
Umsitingin skal greina skrivlig tað fyrisitingarliga arbeiðið sum verður gjørt vegna
heilsumiðstøðina. Málið verður lagt fyri býráðið.
Fíggjarnevndin 19. april 2018:
Einmælt samtykt at leggja málið fyri býráðið eftir at hinar kommununar hava tikið støðu.
Vágs Býráð 30. april 2018:
Borgarstjórin kunnar um at hinar kommunurnar ikki hava tikið støðu enn, so málið verður
útsett til komandi fund.
[Lagre]
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