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Magnus M. Hjelm er møttur sum varalimur fyri Kristin S. Bech, sum hevur boða frá at hon
ikki kundi møta til fundin í kvøld.
Einmælt samtykt at taka undir við at Magnus M. Hjelm tekur sætið.
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16/19 Marghøllin í Vági
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
11.02.2019
18.02.2019
25.02.2019

Málnr.
10/19
11/19
16/19

Journalnr.
19/00051-3
19/00051-3
19/00051-3

Borgarstjórin hevur við telduposti 5. februar 2019 heitt á Vágs Ítróttarráð um fundi.
Samgongan hevur umrøtt møguleikan at fara í eitt samskiftið við Vágs Ítróttarráð um at
yvirtaka Marghøllina í Vági. Hesum fundur var 6. februar 2019.
Eftir hendan fundin hevur Vágs kommuna móttikið skriv frá Vágs Ítróttarráð sum á fundi
sama dag 6. februar 2019, hava tikið avgerð um, at kommunan kann yvirtaka Marghøllina, og
allar skyldur, sum hartil hoyra. Og saman við hesi avgerð hevur nevndin sambært §9 í
viðtøkunum samtykt at avtaka Vágs Ítróttarráð.
Vágs kommuna hevur móttikið fyribils roknskap fyri Vágs Ítróttarráð 2018, og hevur
bókhaldarin hjá Marghøllini eftirfylgjandi vent sær til kommununa við áheitan um at Vágs
kommuna yvirtekur og bókar frá 1. januar 2019.
Mentamálanevndin 11. februar 2019:
Einmælt samtykt at mæla til, at Vágs kommuna yvirtekur Marghøllina og bókar frá 1. januar
2019.
Nevndin ynskir at fáa til vega eitt uppskot um hvussu hetta kann skipað við starvsfólkið, um
kommunan skal hava ábyrgdina av 3 ítróttarhøllum.
Málið verður beint í Fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 18. februar 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og beina málið í býráðið.
Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við yvirtøkuni og veita ein eykajáttan uppá 14,3 mió. til hetta.
Eykajáttanin verður fíggja við lántøku. Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
[Lagre]
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17/19 Keyp av ungdómshúsið, matr. 312, Vágsvegur 71 - skeytið
Viðgjørt av
1 Ungdómsnevndin
2 Ungdómsnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð

Fundardagur
15.01.2019
12.02.2019
18.02.2019
25.02.2019

Málnr.
1/19
2/19
12/19
17/19

Journalnr.
18/00339-4
18/00339-4
18/00339-4
18/00339-4

Finn Olsen, stjóri í Sp/F Marknoyri, hevur boðað kommununi frá, at hann er sinnaður at selja
ognina á matr. 312 fyri 500.000 kr. Húsið hevur virkað sum ungdómshús í nøkur ár og hevur
kommunan í 2018 gjørt 2 wc við brúsum í kjallaranum, prísurin var 126.097,61 kr sambært
bókhaldinum hjá VK. Avtalað varð við eigaran av bygninginum, at útreiðslan fyri wc’ini
skuldi mótroknast í húsaleigu, men hetta var ongantíð framt.
Eigarin av Vágsvegi 71 ynskir ikki at mótroknað verður í keypsprísinum, við teirri
grundgeving, at hann hevur ongantíð biðið um wc’ini ella ætlað at gjørt nøkur wc.
Ungdómsnevndin samtykti einmælt 12.juni.2018 at tilmæla, at útreiðslur av wc’unum skuldi
mótroknast keypsprísinum. Hetta varð eisini einmælt samtykt av fíggjarnevndini og Vágs
Býráð. Undir FÆ19-arbeiðnum í Marghøllini varð eisini umrøtt, at av tí at 500.000 kr. varð
avsett til keyp av ungdómshúsið, skuldi møguligt viðlíkahald ella umvælingar fíggjast av tí
peningi, ið verður mótroknaður fyri wc´ini.
Eisini skulu íløgur gerast viðv brunatrygdini í bygninginum. Sambært Teknisku Deild er ikki
framt brunasýn enn, men tað er sannlíkt ,at har skulu gerast ábøtur. Td skal allarhelst setast
upp ein brandhurð við trappu/stiga á vestaru síðu, har prísurin er leysliga mettur til 50.000 kr.
Umsitingin mælir til, at prísurin av wc’unum skal mótroknast keypsprísin og verður hetta nýtt
til íløgur og umvælingar.
Ungdómsnevndin 15. januar 2019:
Samtykt at útseta málið og fáa tikið ein fundi við Finn um hetta, soleiðis at partarnir kunnu
finna eina semju.

Umsitinign 07.02.2019/PJ:
Fundur hevur verði millum borgarstjóran og Finn Olsen eigara av matr. 312, Vágsvegur 71, á
kommunuskrivstovuni í dag. Semja er um at Vágs kommuna keypir nevndu ogn fyri
450.000,00 kr..
Ungdómsnevndin 12. februar 2019:
Eimælt samtykt at taka undir við hesum og beina málið umvegis fíggjarnevndina til Býráðið.
Fíggjarnevndin 18. februar 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og beina málið í býráðið.
Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
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[Lagre]

18/19 FC-Suðuroy søkir stuðul fyri 2019
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
11.02.2019
18.02.2019
25.02.2019

Málnr.
16/19
18/19
18/19

Journalnr.
19/00055-2
19/00055-2
19/00055-2

Vágs kommuna hevur 6. februar 2019 móttikið teldupost frá formanninum í FC-Suðuroy.
Sum vegna felagið søkir Vágs kommunu um fíggjarligan stuðul fyri árið 2019.
Vanliga fekk FCS 20.000 kr í rakstrarstuðuli árliga, men stuðulin er hækkaður nógv seinastu
árini (avrundaði tøl) :
2018
335.000 kr
2017
152.000 kr
2016
52.000 kr
2015
51.000 kr
Mentamálanevndin 11. februar 2019:
Einmælt samtykt at stuðla við 50.000,00 kr..
Fíggjarnevndin 18. februar 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum, málið verður beint í býráðið.
Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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19/19 Broyting av byggisamtyktini í Vágs Kommunu

Viðgjørt av
1 Tekniska- og umhvørvisnevndin
2 Havna- og Vinnunevndin
3 Vágs Býráð
4 Vágs Býráð

Fundardagur
09.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
25.02.2019

Málnr.
76/18
31/18
71/18
19/19

Journalnr.
18/00282-3
18/00282-3
18/00282-3
18/00282-3

Fyrisitingin hevur móttikið skriv hin 04.10.2018 um møguligt framleiðslu virksemið.
Tekniska deild mælir til at broyta byggisamtyktina fyri Vágs kommunu galdandi fyri økið í
sunnanfyri Núpin millum Rygsgjógv inn móti Ónavík, matr. nr. 623a, 40, 364b, 303a, 601,
303a, 129d, 378a, og 558b Vágur.
Upprunin til málið:

•

Økið verður lagt av sum D4 Havna- og ídnaðarøki, ætlað til virkir, ið fáast við aling,
fiskaframleiðslu og annað har tilhoyrandi virksemi.

Lýsing av málinum – samandráttur:

•

Í sambandi við ætlanir at loyva bygging av virkjum, ið fáast við aling og fiskaframleiðslu, skal
byggisamtyktin fyri økið broytast og staðfestast sum verandi D4 Havna- og ídnaðarøki.

•

Økið liggur sum er uttangarðs, og er ikki fevnt av býarskipan og byggisamtyktum fyri Vágs Kommunu.

Tekniska- og umhvørvisnevndin 09. oktober 2018:
Einmælt samtykt at broyta byggisamtyktina sambært tilmælinum hjá TD.
Havna- og Vinnunevndin 11. oktober 2018:
Einmælt samtykt at broyta byggisamtyktina sambært tilmælinum hjá TD.
Vágs Býráð 12. oktober 2018:
Einmælt samtykt.
Tekniskadeild 28.november 2018:
Hoyrings skriv – viðv. broyting av byggisamtyktini fyri økið í Ónavík- hevur ligið til skjals á
kommunuskrivstovuni í Vági í tíðarskeiðinum 12. oktober 2018 til 27. november 2018.
Staðfest er pr. 28. november 2018, at ongi mótmæli og/ella broytingaruppskot eru komin
býráðnum í hendi hesum viðvíkjandi, sum lýst innan 26. november 2018.
Tekniska deild mælir til at fremja ætlanina, og senda umsókn til innlendimálaráði um at fáa
loyvið til at broyta byggisamtyktinar fyri økið inni í Ónavík til verandi «D4 Havna- og
ídnaðarøkið», sum lýst er í kungerð.
Tekniskadeild 14. februar 2019:
Broyting av byggisamtykt fyri økið D4 inni í Ónavík hevur verði til ummælis hjá
Býarskipanarnevndini -dagft. 10. januar 2019-, og er góðkent uttan viðmerking.
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Heilsu og innlendismálaráðið tekur undir við ummælinum hjá Býarskipanarnevndini, og ætlar
at góðkenna broytingina av byggisamtyktini fyri Vágs Kommunu, sum oman fyri standandi.
Áðrenn ráðið fer góðkent serstøku byggisamtyktina, verður kommunan biðin um at senda
rættað kortskjal -hetta er gjørt av Munin 01.02.2019- og rættað byggisamtyktartekst, við
rættari dagfesting.
Tekniskadeild mælir til at góðkenna rættaða byggisamtyktartekst: Ískoytið dagft. 12.02.2019
5.4 Serstøk byggisamtykt fyri økið D4 inni í Ónavík
Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt at góðkenna ískoytið dagfest 12.02.2019.
[Lagre]

20/19 Umsókn um sundurbýti av lendi, matr. 654
Viðgjørt av
1 Tekniska- og umhvørvisnevndin
2 Vágs Býráð
3 Tekniska- og umhvørvisnevndin
4 Tekniska- og umhvørvisnevndin
5 Vágs Býráð

Fundardagur
09.10.2018
05.11.2018
03.12.2018
12.02.2019
25.02.2019

Málnr.
74/18
79/18
87/18
17/19
20/19

Journalnr.
18/00260-2
18/00260-2
18/00260-2
18/00260-2
18/00260-2

Umhvørvisstovan hevur, vegna Hamrahagi, sent fylgjandi mál til ummælis. Hamrahagi ynskir
at sundurbýta undirlendi til bygningin (loran-støðin) á matr. 654. Og skal tað verða horn í
horn sundurbýting.
Lendi er landbúnaðarjørð uttangarðs.
Tað er eingin almennur vegur til stykki, ið ynskist sundurbýtt. Sambært Løgtingslóg nr. 64
frá 11. desember 1962 um matrikulering og sundurbýti v.m. sum seinast broytt við
løgtingslóg nr. 82 frá 25. mai 2009
§17, Stk. 8. Lutur, sum ikki verður lagdur saman við grannalut, má ikki býtast frá uttan við atgongd til
almennan veg. Ferðslurætturin skal ikki vera tíðaravmarkaður ella treytaður. Tó kann verða vikið frá
reglunum í hesum stykki, tá frábýtt verður til landbúnaðarendamál í bygdum, sum ikki eru útskiftar,
treytað av, at tann ferðslurættur, sum er, verður verandi.
Sambært Umhvørvisstovuni kann vegurin gerast til ein litra.
Tekniska Deild tilmælir, at sundurbýtið verður framt, treytað av at vegurin verður til ein litra og
at lendi, ið verður frábýtt er minimum 500 m2.

Tekniska- og umhvørvisnevndin 09. oktober 2018:
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá TD. Málið verður beint í býráðið.
Vágs Býráð 05. november 2018:
Einmælt samtykt, at taka undir við Teknisku- og umhvørvisnevndini.
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Tekniska Deild. 29.11.2018/GBA
Nevndarlimirnir halda fast við, at ognin einans skal sundurbýtast horn í horn. Teir biðja
nevndina umhugsa støðuna.
Einmælt samtykt, at taka undir við Teknisku- og umhvørvisnevndini.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 03. december 2018:
Tekniska Nevnd heitir á Teknisku Deild at arbeiða víðari við málinum, at taka atlit til
parkeringsviðurskifti, o.a.
Umsitingin 08.02.2019
Á fundi við Hamrahaga t. 8. februar um sundurbýti av matr. 654, eru partarnir komnir ásamt
um, at lendi verður ca. 600 m2. Sundurbýtt verður; lendi undir húsinum, samstundis 2,5 m
eystur, suður og norður og 10 m vestur um húsini.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 12. februar 2019:
Einmælt samtykt at ganga umsóknini um sundurbýtið á møtið, samb. avtalu við Hamrahaga
uppskot 08.02.2019.
Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

21/19 Umsókn um byggiloyvi, bilhús, á matr. 187b
Viðgjørt av
1 Tekniska- og umhvørvisnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
12.02.2019
25.02.2019

Málnr.
14/19
21/19

Journalnr.
18/00329-3
18/00329-3

Jens Chr. Mortensen (JCM) hevur søkt kommununa um byggiloyvi til bilhús á matr.
187b. JCM er longi liðugur við byggingina og móttók hann skriv frá Teknisku Deild
um at senda viðkomandi skjøl inn. Grundin á bilhúsinum er bygd fyri nógvum árum
síðani.
Byggistig og nýtslu virði er innan markið, tá bilhúsið er undir 35 m2 og telur tískil ikki
við.
JCM hevur bygt bilhúsið nærri enn 2,5 m til grannamark. Grannin Joe Nicholson
hevur fingið skriv við telduposti og við Posta, uttan at hann hevur gjørt vart við seg.
Hansara tilhaldsstaður er ókendur í løtuni, tískil er ivasamt, um tað er møguligt at fáa
eina skrivliga viðmerking frá grannanum.
At taka støðu til
- At geva byggiloyvi til bilhús á matr. 187b.
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Tekniska- og umhvørvisnevndin 12. februar 2019:
Eimælt samtykt at geva byggiloyvið, samb. umsókn.
Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

22/19 Umsókn um byggiloyvi til bilhús á matr. 172n
Viðgjørt av
1 Tekniska- og umhvørvisnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
12.02.2019
25.02.2019

Málnr.
15/19
22/19

Journalnr.
19/00012-4
19/00012-4

Kári Winther hevur sent inn umsókn til byggiloyvi um bilhús á matr. 172n. Bygningurin
verður ca. 132 m2, bygdur í einari hædd.
Byggistig og nýtslustig er innan mark.
Hoyringsskriv var sent til eigarar av grannaogn, ið er matr. 172o, vegna garð 2,5 m innan
grannamark. Eingin viðmerking er móttikin, innan freistin er farin.
At taka støðu til
-

At geva byggiloyvi til bilhús á matr. 172

Tekniska- og umhvørvisnevndin 12. februar 2019:
Einmælt samtykt at geva byggiloyvið samb. umsókn.
Umsitingin 15.02.2019 GBA
Kári Winther ynskir eisini, at brandposturin verður tikin burtur av matr. 172.

Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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23/19 Roknskapur 2018 - Eldrasambýlið í Vági
Viðgjørt av
1 Sosiala- og heilsunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
12.02.2019
18.02.2019
25.02.2019

Málnr.
5/19
15/19
23/19

Journalnr.
19/00062-2
19/00062-2
19/00062-2

Fíggjarleiðarin hjá Vágs Kommunu (VK) hevur gjørt roknskapin fyri ár 2018 vegna
Sjálvsognarstovnin Eldrasambýlið í Vági (ES). Stórur munur er á roknskapinum fyri 2018 og
undanfarin ár. Grundin til tess er leiguinntøkur frá Bú- og Heimatænastuni í Suðuroy (BHS),
sum hevur leiga bygningin síðan 01.01.2015.
Árið 2018 vísur yvirskot ájavnt við leiguna frá BHS, tí VK hevur goldið allar útreiðslur í 2018
vegna ES.
Árini 2015 til 2017 eru rættaði í eginognini. Rættingin er gjørd soleiðis, at leiguinntøkur minus
allar útreiðslur, sum VK hevur goldið vegna ES, er áogn hjá VK. Tvs at við árslok 2018 skyldar
VK 421 tús kr til ES. Eisini eigur ES 345 tús kr á bók við árslok 2018, men skyldar onki.
Í 2019 ætlar VK at gjalda alla skuld til ES, og samstundis at gjalda leiguna frá BHS so hvørt
niðan til ES. Samstundis yvirtekur ES allar útreiðslur, so sum lánsgjøld, viðlíkahaldslønir o.l.
Mælt verður til, at samtykkja roknskapin fyri 2018.
Sosiala- og heilsunevndin 12. februar 2019:
Einmælt samtykt.
Fíggjarnevndin 18. februar 2019:
Einmælt samtykt, roknskapurin verður lagdur fyri býráðið.
Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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24/19 Fyrispurningur um yvirtøku av Páls Høll
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð

Fundardagur
12.03.2018
18.06.2018
18.02.2019
25.02.2019

Málnr.
14/18
57/18
10/19
24/19

Journalnr.
18/00046-3
18/00046-3
18/00046-3
18/00046-3

Vágs kommuna hevur 11. januar 2018 móttikið teldupost frá Sigurð Marner Simonsen,
dagligum leiðara í Páls Høll.
Hann vísir á, at nevndin í Páls Høll hevur heitt á hann um at biða um at sleppa á fund fyri at
umrøða møguliga yvirtøku av Páls Høll.
Umsitingin hjá Vágs kommunu hevur víst á, at sambært viðtøkunum fyri sjálvsognarstovnin
§11 kann bert ein samd nevnd taka avgerð um at taka grunnin av, og verður avtøkustjórin
valdur av nevndini.
Fíggjarnevndin 12. marts 2018:
Einmælt samtykt at útseta málið inntil seinni. Meta ikki at málið eg búgvið at taka støðu til
enn.
Umsitingin 18.06.2018/PJ:
Vágs kommuna hevur 15. juni móttikið teldupost frá forkvinnuni í Sjálvsognarstovninum Páls
Høll. Víst verður á at Páls Høll hevur tørv á 1,2 mill fyri at klára restina av 2018. Tað er
átroknadi at hesin peingur verður játtaður áðrenn summarferiuna.
Fíggjarleiðarin hevur ikki heilt nágreinlig tøl fyri hetta beint nú, men hann gevur forkvinnuni
rætt í, at Páls Høll tørvar einar 1,2 – 1,4 mió aftrat teimum 1,3 mió tey longu hava fingið sum
stuðul frá Vágs kommunu, ella samlað áleið 2,5 mió fyri alt árið.
Fíggjarnevndin 18. juni 2018:
Einmælt samtykt at heita á umsitingina um at fyrireika hetta málið til fundirnir í august.
Umsitingin 14. februar 2019/PJ:
Sum partur av málið 18/00225 (umbøn um at hækka stuðulin til Páls Høll), mælti
Mentamálanevndin til eftir fundi 28. august, at Vágs kommuna fer í eina tilgongd at keypa
ognirnar frá Sjálvsognarstovninum Páls Høll og yvirtaka starvsfólkið undir teimum treytum
tey eri sett. Mælt var somuleiðis til at kommunan gjaldir fastar útreiðslur og heldur tilboðið
koyrandi inntil keypið er framt.
Fíggjarnevndin hevur á fundi 29. august tikið undir við hesum, og vil mæla býráðnum til at
keypa ognina fyri áleið 14. mió. kr..
Samtykt á býráðsfundi 3. september 2019.
Umsitingin hevur síðani saman við Sokn adv. og leiðarnum í Páls Høll arbeitt við hesum
málið, og er nú uppskot til sáttmála og skeytið klárt at undirskriva.
Fíggjarnevndin 18. februar 2019:
Kunnað. Verður lagt fyri Býráðið somuleiðis til kunningar.
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Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt at yvirtaka Páls Høll, somuleiðis at veita eina eykajáttan uppá 13.755.000,00
kr. sum verður fíggjað við lántøku.
[Lagre]
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Eldrabústaðir sum felagsogn og keyp av Sambýlinum við Sílánna
Grundað á stýrisfundin í Bú- og Heimatænastan í Suðuroy 24. okt. 2016
Dagført 28. Okt. 2016 eftir gjøgnumgongd av tølum frá BHS og Fíggjarmálaráðnum, og
síðani samtykt á stýrisfundinum 28. Okt. 2016.
Á fundi vóru:
Mikkjal Sørensen, Eyðdis Ellendersen, Kristin Michelsen, Marjun Olsen, Dennis Holm, Eyðis
Kjærbo, Trygvi Gudmundarsson, Eyðbjørn Thomsen, Delmar Tausen, og Anna Djurhuus
(BHS).
Á stýrisfundi í stýrinum fyri Bú- og Heimatænastuna í Suðuroy 24. oktober 2016 samtykti
stýrið, at eldrabústaðirnar í Suðuroy: Ellis- og røktarheimið Hamragarður, Eldrasambýlið í
Hvalba og Eldrasambýlið í Vági – skulu gerast ogn hjá Bú- og Heimatænastuni í Suðuroy.
Stýrið samtykti harumframt at keypa Sambýlið við Sílánna á Tvøroyri frá privatum eigara.
Tølini skulu gjøgnumgangast av grannskoðara, áðrenn avtalur verða endaliga avgreiddar.
Eisini skal støða takast til spurningin um prístalsregulering / regulering í mun til CIBOR ella
CITA rentuni.
Á stýrisfundi 28. Okt. 2016 varð hetta uppritið gjøgnumgingið og stýrið er samt um at senda
uppritið til kommunustýrini við tilmælið um at taka undir við innihaldinum í uppritinum.
Vágs Býráð 31. oktober 2016:
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi uppskotið.
Sosiala nevnd 17. januar 2017:
Kunnað.
Fíggjarnevndin 24. april 2017:
Fundur hevur verði í dag, men formaðurin er ikki komin longur við málinum.
Umsitingin 20.02.2019/PJ:
Stýrið fyri Suðuroyar Bú- og Heimatænastu hevur haft fund 19.02.2019, formaðurin ynskir at
býráðið umrøður hetta mál á komandi býráðsfundi.
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Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt, at halda fast í niðurstøðuna gjørd á býráðsfundi 31. oktober 2016.
Vágs býráð tekur undir við, at skipað økið sum felagsogn og keypa Sambýlið við Sílánna inn í
samstarvið.
[Lagre]
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