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3 býráðslimir hava boða frá, at teimum berst frá at møta á býráðsfundinum í kvøld og ynskja
allir at varalimir møta í teirra stað.
Elian Hansen var heldur ikki tøkur at koma inn sum varalimur.
Fyrst atkvøddi býráðið um, at varalimir taka sætið á býráðsfundinum.
Einmælt samtykt

Síða 2 av 15

1/19 Vágs Bókasavn, roknskapur 2018 og FÆ2020
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
28.01.2019

Málnr.
1/19

Journalnr.
19/00032-2

Sambært rundskriv nr 79 frá 8/5-2001 skulu Søvn Landsins hava roknskapin fyri 2018 áðrenn
31 januar 2019. FÆ2020 hevur freist til 15/5-2019, men vit plaga at gera hesi bæði
samstundis.
Bókhaldið mælir Býráðnum til at samtykkja bæði.
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

2/19 Eykajáttanir 2018
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð
3 Vágs Býráð

Fundardagur
22.11.2018
26.11.2018
28.01.2019

Málnr.
113/18
92/18
2/19

Journalnr.
18/00333-2
18/00333-2
18/00333-2

Fíggjarleiðarin hevur 21. november 2018 gjørt upp, og út frá bókaðum tølum fyri ca. 10 mðr,
neyðugar eykajáttanir fyri ymisku rakstrarstøðini. Allar eykajáttanirnar eri fíggjaðar av
innistandandi og vísir uppgerðin eina hækking í innistandandi uppá netto 1.204.000,00 kr..
Fíggjarnevndin 22. november 2018:
Einmælt samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við eykajáttanum 2018.
Vágs Býráð 26. november 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum, málið skal hava tvinnar viðgerðir.
Umsitingin 08.01.2019/PJ:
Av misgáum kom hetta mál ikki við til býráðsfundin í desember 2018. Málið var sent øllum
býráðslimum umvegis teldupost at taka støðu til innan árslok 2018. Allir býráðslimir svaraðu
aftur at teir tøku undir við seinnu viðgerð av eykajáttanin, og verður málið bert lagt fyri
býráðsfundi til staðfestingar.
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Samtyktin staðfest.
[Lagre]
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3/19 Suð Ferðavinnufelag 2019
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð

Fundardagur
10.12.2018
17.12.2018
21.01.2019
28.01.2019

Málnr.
127/18
102/18
3/19
3/19

Journalnr.
18/00346-1
18/00346-1
18/00346-1
18/00346-1

Av tí at kommunan er við í verkætlanini hjá CommIt um ferðavinnu er ætlanin at fara úr
samstarvinum í Suðuroyar Ferðavinnufelag tann 31/12-2018.
Fíggjarnevndin 10. december 2018:
Einmælt samtykt at mæla Vágs býráð til at heita á Suðuroyar Ferðavinnufelag um at kalla inn
til eykaaðalfund fyri at avtaka felagið.
Vágs Býráð 17. december 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarnevndini.

Umsitingin 17. Januar 2019/PT :
20 des 2018 er svar komið frá SFVF, at tey ikki vilja avtaka felagið. Støða má takast til hvørt
VK skal melda seg út úr SFVF ella halda fram sum limur eins og undanfarin ár.
Fíggjarnevndin 21. januar 2019:
Einmælt samtykt at leggja málið fyri býráðið.
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Kunnað var um málið.
Málið verður tikið upp aftur áðrenn aðalfundin hjá Suðuroyar Ferðavinnufelag.
[Lagre]

4/19 Umsókn um stuðul til høvuðsumvæling av nýggjum kappróðrarneystið
í Vági
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð

Fundardagur
17.09.2018
03.12.2018
10.12.2018
28.01.2019

Málnr.
87/18
113/18
120/18
4/19

Journalnr.
18/00256-2
18/00256-2
18/00256-2
18/00256-2

Vágs kommuna hevur 4. september 2018 móttikið umsókn frá Vágs Kappróðrarfelag.
Felagið heitir á Vágs kommunu, um at fíggjarliga stuðla kappróðrinum í Vági, við at játtað
500.000,00 kr. til umvælingar arbeiðið, í samband við nýtt kappróðrarneyst. Skoytt veður
uppí, at stuðulin kann latast yvir tvey fíggjarár, 250.000,00 kr. pr. ár..
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Mentamálanevndin 17. september 2018:
Einmælt samtykt at taka umsóknina upp í samband við FÆ19. Heitt verður á felagið at koma
við meira nágreiniligum ætlanum.
Mentamálanevndin 03. december 2018:
Einmælt samtykt at svara at kommunan er jalig yvir fyri hesum prosjekti. Og at kommuna í
2019 er sinnað at stuðal við 100.000,00 kr. og setur av 200.000,00 kr. at gera drátt á
havnalagnum. Málið um stuðul fyri 2020 verður tikið upp í samband við FÆ tá.
Fíggjarnevndin 10. december 2018:
Einmælt samtykt, málið verður lagt fyri býráðið fyrst í komandi ári.
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við Mentamálanevndini, men somuleiðis heita á nevndina um
at taka upp samskiftið við Vágs Kappróðrarfelag um hvønn tørv felagið hevur um fígging fyri
at realisera prosjektið uttan at tað steðgar.
Havna- og Vinnunevndin tekur upp samskiftið við Vágs Kappróðrarfelag um drátt.
[Lagre]

5/19 Umsókn um stuðul til grundleigu 2018 (Marghøllin)
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
14.01.2019
21.01.2019
28.01.2019

Málnr.
8/19
4/19
5/19

Journalnr.
18/00351-2
18/00351-2
18/00351-2

Vágs kommuna hevur móttikið umsókn frá leiðaranum í Marghøllini dagfest 13. desember
2018.
Søkt verður um stuðul til grundleigu fyri økið Marghøllin stendur á. Vágs kommuna hevur
sent Vágs Ítróttarráð faktura 6688 fyri grundleigu áljóðandi 75.000 kr.
Mentamálanevndin 14. januar 2019:
Einmælt samtykta at mæla til at játta hetta, og verður hetta bókað av játtanini í 2018.
Fíggjarnevndin 21. januar 2019:
Einmælt samtykt at mæla til at taka undir við hesum, málið verður beint í býráðið.

Umsitingin 22 januar 2019/PT :
Tað eru ikki 75.000 kr eftir á játtanini “stuðul til ítrótt” fyri 2018. Víst verður til
kommunustýrislógina §31, har m.a. stendur :
Nevndarformaðurin ansar eftir, at allar
útreiðslur og inntøkur hava neyðuga játtan.
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Vágs Býráð 28. januar 2019:
Samtykt við 7 atkvøðum fyri at játta hesum. Conrad Gaard Joensen atkvøddi ímóti og Erhard
Joensen atkvøddi blankt.
[Lagre]

6/19 Sundurbýti av matr. 168a
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
14.01.2019
28.01.2019

Málnr.
4/19
6/19

Journalnr.
19/00017-1
19/00017-1

Bakkafrost hevur gjørt leigusáttmála á 25 ár við Vágs Kommunu um lendi á havnarøkinum á
matr. 168a.
Tá man ger leigusáttmála longri enn 10 ár, skal leigaða økið býtast sundur, “sambært lóg um
matrikulering og sundurbýti § 15. Í matrikuleraðum umráði kann samlaður fastur
eigindómur ikki býtast sundur, og partur av slíkum eigindómi ella ómatrikuleraðum luti
kann ikki avhendast ella pantsetast fyri seg ella verða latin øðrum til brúks longur enn 10
ár, uttan so at matrikulmyndugleikin góðkennir sundurbýtið, so hesin partur verður
frábýttur við egnum matr. nr.”
Sambært kortinum verður ca. 2891 m2 sundurbýtt frá 168a.
At taka støðu til
- At loyva sundurbýti av matr. 168a
Havna- og Vinnunevndin 14. januar 2019:
Einmælt samtykt at loyva sundurbýti av matr. 168a
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

7/19 Sundurbýti av matr. 385c
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð
2 Tekniska- og umhvørvisnevndin
3 Tekniska- og umhvørvisnevndin
4 Vágs Býráð

Fundardagur
03.09.2018
18.09.2018
15.01.2019
28.01.2019

Málnr.
54/18
71/18
4/19
7/19

Journalnr.
18/00237-6
18/00237-6
18/00237-6
18/00237-6

Vágs Kommuna hevur ætlanir um at keypa matrikulin 385c við ástandandi hjalli hjá Rudy
Magnussen við atliti at ríva hann niður.
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Matrikulin við hjalli á er partur av øðrum stykki, ið hann má sundurbýtast frá.
Tekniska Nevnd hevur samtykt pr. telduposti at loyva sundurbýti á matr 385c og verður
samtyktin staðfest til næsta fund í Teknisku Nevnd.
Støða má takast til at loyva sundurbýti av 385c.
Vágs Býráð 03. september 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við sundurbýtingum.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 18. september 2018:
Staðfest.

04-01-2019 Tekniska Deild/GBA
Umhvørvisstovan ynskir at býtið av matr 385c verður framt sum ein marknaumskipan. Tá teir
ynskja eitt nýtt ummælið av málinum, har loyvið verður givið til marknaumskipan, verður
málið aftur lagt fyri nevnd og býráð.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 15. januar 2019:
Einmælt samtykt at loyva marknaumskipan. Málið verður beint í býráðið.
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

8/19 Umsókn um marknaumskipan, matr. 614m
Viðgjørt av
1 Vágs Býráð

Fundardagur
28.01.2019

Málnr.
8/19

Journalnr.
19/00035-3

Suni Poulsen hevur gjørt avtalu við Vágs Kappróðrarfelag at keyp av 38 m2 av matr. 575, ið
kappróðrarfelagið eigur.
Í hesum sambandi hevur Suni Poulsen vent seg til Umhvørvisstovuna/matrikulstovuna við
málinum, fyri at fáa framt neyðugu marknaumskipan, og í hesum sambandi, hevur Jón
Niclassen á Umhvørvisstovuni, heitt á Suna Poulsen, um at venda seg til Vágs Kommunu, fyri
samstundis at fáa avgreitt marknaumskipan av fjøruni frammanfyri neysti.
Suni Poulsen hevur tískil sent kommununi fyrispurning um møguleika at fáa/keypa sær 12 m2
frammanfyri hansara neyst á matr. 614m inni á Bakka.
Sum nú er, standa flestu neystagrundir partvís á kommunalum øki, summar meira enn aðrar
og hevur tað í nøkur ár verið arbeitt fyri, at neystagrundirnar skulu standa á egnum matrikli.
Men spurningurin er, um kommunan skal geva hesar fermetrar til eigaran av neystagrundini
ella um eigarin skal gjalda fyri hesar fermetrar. Kommunan hevur í sínari tíð goldið 1 millión
fyri fjøruna.
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At taka støðu til
- At loyva marknaumskipan millum matr. 614m og matr. 575
- At loyva marknaumskipan millum matr. 614m og matr. 623a
- Skal kommunan selja ella lata fermetrar til neystagrundseigarar
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Einmælt samtykt at loyva marknaumskipanini, og at eigarin (keyparin) leigar partin frá Vágs
kommunu.
[Lagre]

9/19 Leigusáttmáli - Bryggjan 9 - matr. 189g og 168a
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
14.01.2019
21.01.2019
28.01.2019

Málnr.
5/19
8/19
9/19

Journalnr.
19/00019-1
19/00019-1
19/00019-1

Sp/F Bryggjan 9, sum skal keypa bygningin á matr. 189g á havnarøkinum, hevur biðið um
leigusáttmála til lendi undir bygninginum, og samstundis part av matr. nr. 168a, 306a og 307,
ið mátar 355 m2 tilsamans . Felagið skal hava entrepreneur-maskinur, verkstað og bilasølu á
økinum.
Kommunan hevur spurt Tórshavnar, Vestmanna og Sunda kommunu, um teir hava serligar
treytir til dálkandi virksemi, ið eingin av teimum hevði, men gingu útfrá treytum og
vegleiðingum frá Umhvørvisstovuni. Sambært umhvørvisstovuni kemur virksemi hjá
Bryggjan 9 ikki undir virki, ið skulu hava umhvørvisgóðkenning.
Tekniska Deild tilmælir, at tað verður sett sum treyt, at leigarin setur upp oljuskiljara.
At taka støðu til
- At leiga matr. 189g til Sp/f Bryggjan 9
Havna- og Vinnunevndin 14. januar 2019:
Einmælt samtykt at loyva Sp/f Bryggjan 9 at leiga lendi á matr. 189g, 168a, 306a og 307.
Tað má ikki forðast fyri atkomu til egningarskúrarnir. TD tekur upp samskifti við eigararnir
hjá egningarskúrunum, áðrenn sáttmálin verður undirskrivaður.
Fíggjarnevndin 21. januar 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við Havna- og Vinnunevndini og leggja málið fyri býráðið.
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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10/19 Umsókn til leigusáttmála av lendi undir matr. 189d
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
14.01.2019
21.01.2019
28.01.2019

Málnr.
3/19
5/19
10/19

Journalnr.
18/00350-2
18/00350-2
18/00350-2

Sp/f Vágseið hevur keypt egningarskúrin frá Einar Mikkelsen og ynskir nú leigusáttmála við
kommununa um lendi undir skúrinum.
At taka støðu til
- At geva loyvi til Sp/F Vágseið at leiga lendi á matr. 189d
Havna- og Vinnunevndin 14. januar 2019:
Einmælt samtykt at geva Sp/F Vágseið leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 21. januar 2019:
Einmælt samtykt, at beina málið í býráðið við tilmæli um at taka undir við Havna- og
Vinnunevndini.
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

11/19 Leigusáttmálar viðv. Hamragarði og Eldrasambýlinum (BHS)
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
21.01.2019
28.01.2019

Málnr.
1/19
11/19

Journalnr.
19/00029-2
19/00029-2

Vágs kommuna hevur 18. januar 2019 móttikið uppskot til leigusáttmálar millum Vágs
kommunu og Bú- og Heimatænastuna í Suðuroy vegna Hamragarð og Eldrasambýlið í Vági.
Fíggjarnevndin 21. januar 2019:
Einmælt samtykt at leggja fyriliggjandi uppskot fyri býráðsfundin eftir at umsitingin hevur
rætta árstøl ol.. Sáttmálin skal verða galdandi frá 1. januar 2016.
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við leigusáttmálunum.
[Lagre]
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12/19 Heri Mortensen, nýggj umsókn um bygging av neystið á matr.nr 313b
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Tekniska- og umhvørvisnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
14.01.2019
15.01.2019
28.01.2019

Málnr.
7/19
9/19
12/19

Journalnr.
13/00111-8
13/00111-8
13/00111-8

Heri Mortensen (HM) hevur hin 31. oktober 2018 sent umsitingini teldupost við umsókn um
byggiloyvið til neyst á matr.nr. 313b.
• HM hevur frammanundan fingið byggiloyvið til bygging av neystið á matr.nr. 313b 25. í mars
2013. Men eftir at umsitingin er gjørd varug við, at bygt er ikki í trá við útskrivaða byggiloyvið
frá 2013, hevur umsitingin vent seg til HM, við áheitan um at fylgja ásetingarnar í
byggiloyvinum. HM hevur ístaðin vent seg til umsitingina við nýggjar umsókn um byggiloyvið,
við dagførdum tekningum, sum eru í samsvar við tað, ið nú er bygt.

Gongdin í málinum:
-25 mars 2013 søkir Heri Mortensen um byggiloyvið til neyst á matr.nr 313b.
• Eg vil hervið søkja um byggiloyvi til neyst á matrikul 313 B í Vági. Neyst hevur staðið á
grundini áður, men er dottið niður. Eg eri í ferð við at rudda grundina, og ætli at byggja nýtt
neyst upp í sama skapi og somu hædd, sum tey neystini ið standa beint eystanfyri. Eg havi
tosað við eigararnar av granna neystinum, um at byggja upp at teirra veggi, og meta teir ikki
at hetta er nakar trupulleiki. Eigarin vestanfyri er ikki áhugaður at byggja felags vegg, hann
væntar ikki at gera brúk av grundini. Eg heiti somuleiðis um at fáa loyvi at byggja ein 1 metur
niðan um mark, soleiðis at ovara síða av neystinum verður áraka granna neysti. Sí hjálagdar
tekningar.
-7 mai. 2013, verður undirskriva byggiloyvið sent Hera Mortensen, við áseting m.a. um, at:
• Byggjast skal sambært galdandi lógum og samtyktum og “Reglugerð um bruna verju og
Brunatrygd” frá Brunaumsjón Landsins. Bygt skal verða samsvarandi teimum tekningum sum
vóru grundarlagið undir viðgerðini av byggimálinum.
• Sertreyt til byggiloyvið: Tekniska Nevnd samtykt at geva byggiloyvi sambært innsendari
umsókn og tekningum
-24. oktober 2018 verður skriv sent til Hera Mortensen við áheitan um at fylgja byggiloyvinum, eftir
at staðfest er, at tað ikki verður bygt samb. byggiloyvið.
-29. oktober 2018, verður enn eitt skriv sent til Hera Mortensen við áheitan um at fylgja
byggiloyvinum, eftir at staðfest er, at tað enn ikki verður bygt samb. byggiloyvið.
• 2. áminningarskriv um at fylgja byggiloyvinum
Tygum hava hin 24. oktober 2018 fingið sendandi skriv frá Vágs Kommunu, við áheitan um at
fylgja byggiloyvinum, ið var útflýggja til bygging av neystið tygara á matr.nr. 313b í Vági.
Tekniskadeild er gjørd varug við, at -hóast skrivið 24 oktober við áheitan um at fylgja
byggiloyvinum- verður kortini hildið áfram at byggja hægri enn loyvt var samb. upprunaligu
umsóknina og útflýggjaða byggiloyvið. Tekniskadeild skal tí hervið enn einaferð minna á, at
tá bygt verður, skal hetta verða samb. givnum loyvum. Tygum vera tí vinarligast biðin um at
fylgja ásetingarnar í byggiloyvinum, ið m.a. er grunda á: “Bygt skal verða samsvarandi
teimum tekningum sum vóru grundarlagið undir viðgerðini av byggimálinum.”
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-31. Oktober 2018 sendir Heri Mortensen, umsókn um byggiloyvið til neyst á matr. nr. 313b í Vági.
Serliga er tað hæddin sum víkir frá fyrru umsóknini.
• Samb. innsendum tekningum d.d. er hæddin á neystinum:
o

o

o

Suður:
▪
▪
Norður:
▪
▪
Miðal:
▪
▪

Yvirgrind: 5.85m
Mønu: 7.30m
Yvirgrind: 4.75m
Mønu: 6.20m
Yvirgrind: 5.30m
Mønu: 6.75m

Niðurstøða hjá Tekniskudeild:
•

•
•
•

•

Í umsóknini frá 2013, -ið uppruna byggiloyvið er givið til-, verður loyvið givið til bygging av
neystið ájavnt í hædd við granna neystið. Eisini verður loyvið givið til at byggja 1 metur niðan
um markið, hetta fyri at neystini fylgja somu byggi linjunum, og verða ájøvn.
Í umsóknini frá 2013 verður eisini staðfest, at talan um bygging av neysti á einari grund, har
neyst frammanundan hevur staði, ið er dottið niður.
Staðfestast kann d.d. at neystið, -ið longu er bygt- víkir munandi frá granna neystinum í
hædd, og at tað er ikki bygt í samsvar við ásetingarnar í byggiloyvinum frá 2013.
TD metur, at byggimálsviðgerðin í 2013 hevur tikið støðu í, at talan var um at endurreisa eini
gomul neyst, ið var dottið niður, og at neystið skuldi byggjast aftur í upprunaskap, og verða í
somu hædd, sum granna neystið.
At TN í 2013 hevur givið loyvið samb. kunngerð um brunaverju og brunatrygd
o T.d. at 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.

Kunning og atlit til TN at taka støðu út frá:
o
o
o

TN skal meta um byggiloyvið -til núverandi bygging- hevði verði givið í 2013.
Kommunan hevur givið til kennar -í øðrum málum-, at ynskið er, at neyst í mest
møguliga mun líkjast í sniði og hædd, har neyst standa frammanundan.
Kommunan hevur nokta umsøkjara byggiloyvið, tá neyst ikki fylgja sínum uppruna og
byggilinjunum í økinum.
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•

Áseting í byggisamtyktini fyri Vágs Kommunu
o Neyst mugu ikki byggjast í meira enn 2 hæddum og ikki verða hægri enn 5 m til
yvirgrind og 8,5 m til mønu, máta frá miðal jørðildi (í miðal við húsahornini).
o 4.2. Bygningar, sum eru, mugu ikki við broyting, um- ella afturat bygging, hækkan
ella á annan hátt verða broyttur, soleiðis at teir stríða ímóti galdandi reglum ella, um
so skuldi verið, fara at stríða enn meira ímóti hesum reglum, enn tær longu gera.
o Bygningar, sum eru, verða umvældar ella broyttir so nógv, at øll byggingin verður
endurnýggja (høvuðsumbygging), skal arbeiðið verða gjørt soleiðis, at byggingin, í
tann mun tað er gjørligt fylgir teimum reglum, ið galda fyri nýbygging.
o Nýbygging, broytingar, um- ella afturatbyggingar og høvuðsumbygingar skulu
umframt at lúka treytirnar í hesi byggisamtyktini eisini vera í samsvari við: møguligar
býarskipanir, serligar byggisamtyktir, sertreytir og lógir annars.

TD vil gera vart við:
•

Tað er umráðandi, at dámurin í økinum verður varðveittur mest møguligt, har atlit verða tikið
til snið og hædd á verandi bygningum fram við fjøruni.
o Havast skal í huga, at neyst, -ið standa tætt uppat hvørjum øðrum í neystarøðumkann einstakt neyst, -við munandi fráviki í hædd og vídd við granna neystið- viðføra,
at byggilinjurnar missa sína tilætlan og upprunaliga sniðið fyri alt økið verður skeikla.
TD mælir til, at neyst, sum eru samanbygd skulu -í mest møguligan mun- hava hædd
og snið á tekju -ájavnt við granna neyst. Neystini skulu hava mønu og takhall millum
35 og 50 stig, tó vegleiðandi ”triðingsreyst” (u.l. 42 stig). Um serlig viðurskifti tala fyri
tí, t.d. um báðir granna-bygningarnir eru hægri ella hava øðrvísi snið, kann undantak
gevast. Umráðandi er, at gomul neyst og aðrir gamlir bygningar við siðsøguligum
virði, bert kunna umvælast ella endurreisast soleiðis, sum teir vóru upprunaliga, eftir
loyvið frá av varandi myndugleikum.
o Kring Vágsfjørð, eru neystaøkir, har neyst standa vøkur samanbygd í linju hvørt við
annað, samt økir, sum eru minni vøkur á at líta, m.a. orsakað av, at neyst standa í
ymsum hæddum og sniðum.
▪ TD mælir til, at atlit verður tikið til at varðveita byggilinjurnar har gomul
neyst frammanundan standa, meðan nýggj økir verða avsett, har hægri og
størri neyst kunna byggjast.

Tilmælið hjá Tekniskudeild:
•
•
•

Staðfestast kann, at samb. nýggju umsóknini er hæddin til mønu í trá við byggisamtyktirnar,
meðan hæddin til yvirgrind ikki lúkar ásetingina í byggisamtyktinum.
At bygt verður samb. krøvini í BK17, m.a. við atliti til 5.5.3 “Eldspjaðing til bygningar á
grannagrundøkjum”.
TD metur ikki at TN kann geva loyvið til bygging av neystið á matr.nr 313b, samb. innsendum
tekningum dagf.. 31.okt. 2018, men avgerðin um frávik í hædd má leggjast fyri Vágs Býráð .

Til støðutakan hjá Tekniskunevnd:
•

Geva byggiloyvið til neystabygging á matr.nr 313b, samb innsendum tekningum.
o (Grannahoyring hevur verði uttan viðmerkingar)
o Geva frávik til hædd til yvirgrind til neystabygging á matr.nr 313b.
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Havna- og Vinnunevndin 14. januar 2019:
HVN mælir til, at ásetingarnir í byggiloyvinum verða fylgdar. Og at málið viðv.
neystabygging framyvir verður viðgjørt í býráðnum.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 15. januar 2019:
Einmælt samtykt at geva byggiloyvi, sambært nýggju umsóknini, vísandi til byggisamtyktina
fyri neystarøkið. Mælt verður til at geva frávik fyri hædd á yvirgrind. Málið verður beint í
býráðið.
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Formaðurin í Teknisku nevndi ynskir at fáa málið beint aftur í Teknisku nevnd.
Einmælt samtykt.
[Lagre]

13/19 Debitor 1122 vil ikki gjalda gamla skuld
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Havna- og Vinnunevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð

Fundardagur
14.01.2019
06.12.2018
21.01.2019
28.01.2019
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Journalnr.
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18/00322-2
18/00322-2
18/00322-2

PT/ Bókhaldið sendi ED eitt kto avrit tann 31.10.2018. Tann 06.11.2018 kemur kto avriti
aftur til bókhaldið. Á kto avriti hevur ED skriva, at hann ikki góðtekur rokningina. ED
misskilur nokk at hetta er eitt kto avrit og ein rykkjari. Skuldin er frá 2012 til 2015 fyri
barnaansing og pláss í bátahylinum. Børnini hjá ED eru langt síðani flutt úr Vági. Bókhaldið
hevur ringar vónir at fáa pengarnar frá ED. ED hevur fingið minst 38 áminningar, sum eru til
skjals í bókhaldinum. Í allar flestu førum hevur ED als ikki svara uppá áminningarnar. Í
hesum føri vita vit ikki heilt hvat hann sipar til tá hann sigur seg eiga pengar tilgóðar hjá VK.
TD/FM. Mett verður, at tá ED sipar til, at hann eigur pening til góðar hjá Vágs Kommuna,
stavar hetta møguliga frá tíðini, har Tekniska deild gjørdi avtalu um loyvið til at goyma fall
undirlagið til spæliplássið, sum skuldi áleggjast spæliplássið við skúlan inni í bygninginum
Bryggjan 7, inntil hetta bleiv álagt.
Samb. Meinhard Edmund -hann avgreiddi vøruna/fallundirlagið frá Innspark- at talan var um
10. plattar, sum stóði inni á Bryggjan 7 í uml. 3mnd.
Ein EUR plattur mátar (120cmx80) cm, svarandi til 0,96m2, Vágs Havn krevur kr.
0,50/m2/dag fyri at hava vøru standandi á havnarlagnum.
Tekniska deild mælir til at Vágs Kommuna betalir eitt rímiligt gjald, fyri at hava vøru
standandi á goymslu inni í bygninginum Bryggjan 7, og at áheitan verður send til ED, um at
senda VK eina rokning fyri hesa tænastu. (Er avgreitt)
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Skuldin -frá 2012 til 2015- fyri pláss í bátahylinum mælir TD til at henda verður innkravd,
eftir vanl. mannagongdum.
Skuldin -frá 2012 til 2015- fyri barnaansing er ikki eitt mál hjá HVN.
Havna- og Vinnunevndin 06. december 2018:
HVN tilmælir, at skuldin fyri bátapláss verður avskrivað. Málið verður beint í FN. Viðv.
faldnari skuld fyri barnaansing verður málið víst til Mentamálanevndin.
Mentamálanevndin 14. januar 2019:
Einmælt samtykt at mæla til at avskriva gamla skuld fyri barnaansing, málið verður lagt fyri
fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 21. januar 2019:
Einmælt samtykt, at mæla til at avskriva skuldi fyri bátapláss og barnaansing, málið verður
lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

14/19 Uppskot til umsókn at senda VFI um stuðul til menningarætlan í
Suðuroy
Viðgjørt av
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28.01.2019
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18/00315-2
18/00315-2
18/00315-2

CommIT hevur vegna kommununnar í Suðuroy sent Visit Faroe Islands umsókn um stuðul til
Menningarætlan í Suðuroy í ferðavinnuhøpi.
Visit Faroe Islands hevur svara 1. nov. 2018, at ynskja kommunurnar í Suðuroy at søkja um
stuðul til eina felags verkætlan ígjøgnum privata fyritøku, er tað sostatt neyðugt at skjalfesta,
at umsóknin er viðgjørd og góðkend av øllum kommununum.
CommIT søkir Visit Faroe Islands, menningardeildina um 550.000,00 kr.. til verkætlan sum
er metta á kosta 1.550.000,00 kr.
Fíggjarnevndin 22. november 2018:
Einmælt samtykt at leggja hetta fyri býráðið til umrøðu og støðutakan. Vágs kommuna hevur
frá byrjan av víst á, at kommunan serliga hevur áhuga í lýsingarpartinum.
Vágs Býráð 26. november 2018:
Vágs býráð tekur ikki støðu til hesum umsókn enn.
Ynskiligt er at fáa eitt prát við CommIt um tann partin sum Vágs kommuna alla tíðini hevur
víst størsta áhugan – tann parturin av ítøkiliga marknaðarføring av Suðuroynna. Hesin partir
er óv lítið sjónligur í hesari ætlan.
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Umsitingin 28.01.2019/PJ:
Borgarsjórin hevur verði á fundi við CommIt um málið og leggur fram frágreiðing frá
fundinum.
Vágs Býráð 28. januar 2019:
Einmælt samtykt, at borgarstjóran vendir sær til Visit Faroe Islands fyri at hoyra hvar málið
liggur.
[Lagre]
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