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Borgarstjórin biðir um at fáa mál 19/00051 av skránni aftur.
Einmælt samtykt.

26/19 Fyrispurningur um yvirtøku av Páls Høll
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð
5 Vágs Býráð

Fundardagur
12.03.2018
18.06.2018
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25.03.2019
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14/18
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Journalnr.
18/00046-3
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.
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Fíggjarnevndin 18. februar 2019:
Kunnað. Verður lagt fyri Býráðið somuleiðis til kunningar.
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.
Vágs Býráð 25. marts 2019:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð.
[Lagre]

27/19 Marghøllin í Vági
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð
4 Vágs Býráð

Fundardagur
11.02.2019
18.02.2019
25.02.2019
25.03.2019

Málnr.
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16/19
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19/00051-3
19/00051-3
19/00051-3
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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.
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Umsitingin 20.03.2019 / PT og PJ:
Vágs kommuna hevur fyrst í dag móttikið kontokort frá sjálvsognarstovninum eftir nógv
samskifti við Vágs Ítróttarráð. Sambært viðtøkunum fyri Sjálvsognarstovnin skal løggildur
grannskoðari, grannskoða roknskapir hjá Vágs Ítróttarráð.
Ongin roknskapur er grannskoðaður enn, og vil umsitingin mæla til, at slíkir verða fingnir til
vega, soleiðis at 2019 kann byrja við primotølum frá einum grannskoðaðum (byggi)
roknskapi. Staðfest er at allar útreiðslur eru ikki bókaðar pr 31.12.2018, og tískil má
grannskoðarin hava hesar útreiðslur við, td løn til leiðara fyri des 2018, fundarpeningur til
nevndarlimir fyri seinna hálvár 2018 o.a.
Viðurskiftini viðv. blandistøðin eri ikki heilt greið enn, Vágs kommuna hevur ikki móttikið
undirskrivaða avtalu hesum viðvíkjandi, heldur ikki samtykt førda í gerðabók frá
sjálvsognarstovninum. Marghøllin keypti Blandistøðina frá Róa Midjord fyri 550.000 kr.
Tó hava vit móttikið eina ikki undirskrivaða avtalu, ið er dagfest 16. september 2017 :
“Vágs Ítróttarráð og Norcon gera hervið fylgjandi avtalu:
• Norcon yvirtekur betonblandistøðina inni á Oyrunum uttan kostnað.
• Norcon bindur seg til at taka niður betonblandistøðina og flyta hana burtur av økinum í seinasta lagi
29. sept. 2017.
• Norcon heldur allar útreiðslur í samband við niðurtøku og flutning av blandistøðina.“

Vísandi til omanfyri standandi, og óvissu um endaligu tølini, vil umsitingin mæla til at málið
verður útsett til grannskoðaður roknskapur fyriliggur. Og øll neyðug undirskrivaði skjøl eru
komin til umsitingina. Um ongin undirskrivað avtala er um Blandistøðina eigur Marghøllin
enn Blandistøðina.
Vágs Býráð 25. marts 2019:
Málið tikið av skránni aftur.
[Lagre]

28/19 Avtala um teldur til næmingar
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
13.03.2019
18.03.2019
25.03.2019

Málnr.
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Journalnr.
19/00070-3
19/00070-3
19/00070-3

Vágs kommuna hevur 15. februar 2019 móttikið teldupost frá John Henrik Holm, skúlastjóra í
Vágs skúla.
Skúlastjórin skjótir upp, at Vágs kommuna setir í gildi somu avtalu um teldur til næmingar
sum Stranda skúli hevur.
Víst verður á, at skúlin umvegis teirra játtan í inniverandi árið, hevur møguleika at gera avtalu
við Formula ella Nema um keyp at teldum til næmingarnir.
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Tilboðið frá Formula ljóða uppá Leasing av 130 Chromebooks, kostnaðurin er 8.167,00 kr.
um mánaðin eksl. moms í 36 mánaðir.
Tilboðið frá Nema ljóðar uppá Leasing av 150 Chromebooks og 15 Dell, kostnaðurin er
11.801,00 kr. eksl. moms í 36 mánaðir.
Vágs skúli ynskir at taka av tilboð hjá Nema, sum er tað betra tilboðið samanumtikið.
Avtalan í Stranda skúla gevur foreldrunum møguleikan at gera leiguavtalu um teldil, tað er
ikki eitt krav. Hetta kemst kanska av at fólkaskúlalógin ásetur:
§ 23. Teir undirvísingarmiðlar, ið neyðugir eru, skulu ókeypis latast næmingunum til nýtslu.

Mentamálanevndin 13. marts 2019:
Nevndin metur at tað er átrokandi at næmingar í Vágs skúla hava neyðugu amboðin til
skúlabrúk, tað er staðfest at næmingarnir í Vágs skúla ikki klára seg gott nokk til próvtøkur
har neyðugt er at nýta teldur.
Tí er nevndin samd um at taka undir við uppskotinum og leasa teldur til næmingar í Vágs
skúla.
Fíggjarnevndin 18. marts 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum, málið verður beint í býráðið.
Vágs Býráð 25. marts 2019:
Samtykt við 7 atkvøðum fyri. Erhard Joensen og Conrad Gaard Joensen atkvøddi blankt.
[Lagre]

29/19 Skifta vindeygu í Vágs skúla
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
13.03.2019
18.03.2019
25.03.2019

Málnr.
36/19
25/19
29/19

Journalnr.
19/00072-6
19/00072-6
19/00072-6

Forkvinnan í nevndini hevur biði um at fáa sett á skránna málið viðv. tilboð uppá at skifta
vindeygu í Vágs skúla.
Vágs kommuna hevur móttikið tilboð uppá vindeygu og at gera arbeiðið, prísirnir eri við tí
mvg kommunan skal gjalda:
Vágs Timburhandil uppá
Mikal í Lágabø uppá
Jens Sivar Djurhuus uppá

123.000,00 kr..
263.000,00 kr..
211.000,00 kr..

Peningur er ikki settur av til hetta á FÆ2019.
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Mentamálanevndin 13. marts 2019:
Forkvinnan í nevndini greiddi frá, at henni er fráboðað frá skúlanum, at einki vindeyga í
lonini har 8 flokkur gongur kann latast upp, hetta er til vanda fyri tryggleikan hjá hesum
næmingum og lærarum teirra, og vil hon mæla til at biðið verður um eykajáttan til at gera
hetta arbeiðið í summarferiuni hjá skúlanum.
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og biðja um eykajáttan til arbeiðið.
Fíggjarnevndin 18. marts 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við Mentamálanevndini. Og beint málið í býráðið.
Vágs Býráð 25. marts 2019:
Einmælt samtykt at veita eykajáttan uppá áleið 400.000,00 kr.. Málið skal hava tvinnar
viðgerðir.
[Lagre]

30/19 Sluppin Johanna søkir um stuðul
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
13.03.2019
18.03.2019
25.03.2019

Málnr.
38/19
27/19
30/19

Journalnr.
19/00081-2
19/00081-2
19/00081-2

Vágs kommuna hevur 27. februar 2019 móttikið umsókn um fíggjarligan stuðul frá Gudmund
Jacobsen vegna sluppina Johannu TG 326.
Saman við umsóknini hevur kommunan móttikið roknskap fyri 2018.
Vanliga plagdi Johanna at fáa 60.000 kr./ár, men fingu 60.000 + 63.000 kr. í 2018.
Sambært roknskapinum fyri 2018 hava teir leysaskuld á 105.000 kr.

Mentamálanevndin 13. marts 2019:
Einmælt samtykt at mæla til at játta felagnum 60.000,00 kr. í stuðli eins og undanfarin ár.
Fíggjarnevndin 18. marts 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og beina málið í býráðið.
Vágs Býráð 25. marts 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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31/19 Suð Ferðavinnufelag 2019
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð
3 Fíggjarnevndin
4 Vágs Býráð
5 Vágs Býráð

Fundardagur
10.12.2018
17.12.2018
21.01.2019
28.01.2019
25.03.2019

Málnr.
127/18
102/18
3/19
3/19
31/19

Journalnr.
18/00346-1
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.

Umsitingin 20-03-2019/PJ:
Kalla er inn til aðalfund hjá Suðuroyar Ferðavinnufelag á kommunuskrivstovuni í Hvalba 4.
apríl 2019 kl. 19:00.
Dennis Holm, borgarstjóri hevur biðið um at fáa tikið soljóðandi upp á fundinum.
“Umrøða og støðutakan av framtíðini hjá Suðuroyar Ferðavinnufelag
Sum kunnugt er stuðulshátturin frá Visit Faroe Islands / Landinum til ferðavinnufeløg og
kunningarstovur kring landið broytt, soleiðis at tað nú verður latið stuðul til verkætlanir og
ikki til ferðavinnufeløg ella kunningarstovur. Hetta ger eisini at fíggjarligar grundarlagið
undir Suðuroyar Ferðavinnufelag verður ávirkað, tí fyrr hevur felagið fingið ein munandi part
av fíggjarliga stuðlinum frá Landinum – meðan ein partur er komin frá kommununum.
Spurningurin er hvussu framtíðin hjá Suðuroyar Ferðavinnufelag nú skal síggja út – og um
felagið skal halda áfram ella avtakast.
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Hetta ynskja vit at umrøða á aðalfundinum. ”
Vágs Býráð 25. marts 2019:
Kunnað.
[Lagre]

32/19 Umsókn um samanbygging og hækkan av neysti, matr 388b og 33d,
Skálamøl
Viðgjørt av
1 Tekniska- og umhvørvisnevndin
2 Havna- og Vinnunevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
12.03.2019
11.03.2019
25.03.2019

Málnr.
23/19
8/19
32/19

Journalnr.
19/00083-3
19/00083-3
19/00083-3

Sigurd Gudmundsson, hevur hin 01.03.2019 sent umsitingini eina umsókn um at samanbyggja
neystini í skálmøl matr.nr 388b og 335d, sum bæði eru hansara ogn.
Við umsóknini eru tekningar sum vísa at ætlanirnar at byggja neysti á javn í hædd við neystið
hjá Óla Andreasen, sum liggur sum eystari granni.
Samb. tekningar verður talan um eitt neyst við mátinum:
• Breidd: 8.930 metur
• Longd: 12.240 metur
• Hædd: 6.213 metur
Og neystið kemur at hava eina vanl. úthurð á norðari síðu, og eina stóra hurð oman í
móti sjónum.
Tekniskadeild mælir til at geva loyvið til at bygt verður samb. umsókn og innsendum
tekningar.
TD vil gera vart við, at umsøkjarin hevur gevið til kennar -á vitjan hjá TD-, at ynskið er
at innrætta ovari hæddina á neystinum til íbúð, og hann ynskir tí at uppseta rottanga.
• Samb. byggisamtyktini er talan um neystaøkið, við áseting um:
o
o

Økið verður lagt av til neystabygging.
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).

Byggisamtyktin ásetur onki hvørt neyst eru ætlaði sum bústaðir/frítíðarbústaðir. TD mælir til,
at byggisamtyktin verður endurskoða og dagførd m.a. hesum viðvíkjandi.
Havna- og Vinnunevndin 11. marts 2019:
Einmælt samtykt at loyva Sigurd Gudmundsson at byggja eftir umsókn. Um neystið skal
innrættast ella annað verður bygt, má nýggj umsókn sendast inn til viðgerðar.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 12. marts 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við HVN.
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Vágs Býráð 25. marts 2019:
Einmælt samtykt at geva loyvið at byggja saman og hækka neystið samb. umsókn.
Skal neystið innrættast ella annað verður bygt, má nýggj umsókn sendast inn til viðgerðar.
[Lagre]

33/19 Umsókn um byggiloyvi, matr. 192, Toftavegur 93
Viðgjørt av
1 Tekniska- og umhvørvisnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
12.03.2019
25.03.2019

Málnr.
21/19
33/19

Journalnr.
19/00093-2
19/00093-2

Erhard Bjarkhamar Müller hevur keypt húsini á Toftavegi 93 og hevur tikið alt niður innan úr
teimum. Hann vil innrættað tær til 2 sjálvstøðugar íbúður.
Sambært bygningskunngerðini skal søkjast um byggiloyvi, tá man broytir nýtsluna av húsum
og ger broyting av innrætting í sethúsum;
-

Tá vatn og kloakk er partur av broytingini
tá brunakrøvini verða yvirhildin
tá hetta ikki ávirkar berandi konstruktiónirnar

Grundstykki er 371 m2 og liggur í bústaðarøkið A. Byggistig og nýtslustig er innan markið.

Tekniska Deild vil viðmæla, at umsøkjarin fær byggiloyvi við teimum treytum
- At bygt verður sambært umsókn.
- At krøvini til bjargingarop og rýmingarleiðir verða hildin.
- At tað verður tryggja við BD60 millum hæddirnar.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 12. marts 2019:
Einmælt samtykt at geva byggiloyvi á matr. 192, sambært umsókn.
Vágs Býráð 25. marts 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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34/19 Nýggj umsókn um bygging av neystið á matr.nr 313b
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Tekniska- og umhvørvisnevndin
3 Vágs Býráð
4 Tekniska- og umhvørvisnevndin
5 Vágs Býráð

Fundardagur
14.01.2019
15.01.2019
28.01.2019
12.03.2019
25.03.2019

Málnr.
7/19
9/19
12/19
24/19
34/19

Journalnr.
13/00111-8
13/00111-8
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
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fylgja ásetingarnar í byggiloyvinum, ið m.a. er grunda á: “Bygt skal verða samsvarandi
teimum tekningum sum vóru grundarlagið undir viðgerðini av byggimálinum.”
-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

•

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.
o Kommunan hevur nokta umsøkjara byggiloyvið, tá neyst ikki fylgja sínum uppruna og
byggilinjunum í økinum.
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.
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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

neystarøðum- kann einstakt neyst, -við munandi fráviki í hædd og vídd við
granna neystið- viðføra, at byggilinjurnar missa sína tilætlan og upprunaliga sniðið

o

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.
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.
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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.

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.
Tekniskadeild 22. februar 2019:
TD hevur sent fyrisp. til Sókn Advokatar, Eyðbjørn Larsen um veðleiðing til málsviðgerðina.
Eyðbjørn Larsen, adv. svarar við telduposti hin 21. Februar 2019.
•

•

•
•

•

•
•

Bygging skal halda seg til bæði byggisamtyktina og givna byggiloyvið og treytirnar harí. Heldur
byggiharrin seg innan ásett mørk í byggisamtyktini, so hevur hann sum meginreglu krav uppá
at fáa loyvið til byggingina, um ikki sakligar orsøkir eru at sýta ella seta avmarkingar. Tá er tað
kommunan sum skal ávísa, við hvørjari heimild krøv ella avmarkingar verða settar.
Viðv. hæddini er at siga, at byggir eigarin innan karmarnar av byggisamtyktini, so er megin
reglan harvið, at loyva eigur at verða givið. Tí má metast um, hvørt tað í hesum føri eru
viðurskiftir, sum kunna grunda, at kravd verður onnur/lægri hædd enn tað, sum byggiharrin
søkir um, og hvar heimildin tá er í byggisamtyktini, fyri at seta slíkt krav.
Viðv. estetiska atlit er at siga, at ongar ásetingar eru í byggisamtyktini, at tað bygda skal
samsvara væl við lendið ella tað, ið er bygt har frammanundan.
Um so er, at tað í byggiloyvinum eru tilskilað krøv um, at ásetingar, ið ikki standa í
byggisamtyktini, skulu verða loknar, skulu tílík krøv verða tilskilað saman við heimildini fyri
teimum.
Tá ongar ásetingar eru í byggisamtyktini um, at hædd t.d. skal samsvara við hædd á granna
ogn, og tá byggiharrin søkir um at byggja innan tær hæddir, ið loyvdar eru í byggisamtyktini,
so er fatanin hjá -Eyðbjørn Larsen, adv.- at heimild ikki er fyri at sýta umsóknini byggiloyvið.
Tá hetta er sagt skal verða viðmerkt, at sum skilst er umsøkta hæddin til yvirgrind hægri enn
byggisamtyktin heimilar. Tá so er, er talan um umsókn um byggiloyvið grundað á frávik. *
Byggisamtyktin loyvir byggivaldinum gera smávegis lættar í ásetingunum, tá tað snýr seg um
mál, av lítlum týdningi. Áðrenn slíkt loyvið verður givið skulu grannar hoyrast. (Grannar eru
hoyrdir í hesum málinum)
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•
•

•

•

•

Borgarin hevur krav um byggiloyvið, tá hann heldur ásetingarnar í byggisamtyktini. Hinvegin
hevur borgarin sum meginreglu ikki krav um, at frávik verður givið.
Frávik frá einari byggisamtykt eiga einans at vera gjørd í undantaksføri um avgerandi fyrilit
tala fyri hesum, og tá bert um frávikið ikki er so viðgongd, at tað ber brá av broyting í
byggisamtyktini. Í hesum førinum má kommunan tí meta, um nakrar ella hvørjar sakligar
orsøkir eru fyri, at loyva frávik, so at hæddin til yvirgrind kann vera í miðal 30cm hægri enn
loyvt (hægst 85cm á suðursíðu, lægst 75cm á norðursíðu).
Samanumtikið er støðan tí hon, at verður søkt um byggiloyvið, sum í allar mátar er innan
ásetingarnar í byggisamtyktini, so meti eg ikki “Eyðbjørn Larsen, adv”, at kommunan kann
sýta fyri at geva loyvi.
Er talan um frávik -sum í hesum førinum- má umsøkjarin vísa á, hví neyðugt er at gera frávik.
Síðan má kommunan meta, um heimild er fyri at geva frávik. Síðan má kommunan meta um
heimild er fyri at geva frávik, men áðrenn avgerð kann verða tikin, skulu grannar hoyrast.
Hoyringssvarið frá grannunum vil síðani innganga í málsupplýsingina, tá endalig avgerð
verður tikin, har kommunan má gera eina samlaða meting av, hvat talar fyri og ímóti fráviki.
o TD hevur sent hoyring til grannar, sum ikki hava svara aftur, og verður hetta mett
sum at grannar taka undir við ætlanunum.
Verður frávik játtað kann byggiharrin halda fram, og tá eiga grannar at fáa kæruvegleiðing.
o TD metur ikki at grannar hava tørv á kæruvegleiðing, tá hesir taka undir við ætlanini.

•

Verður frávik ikki játtað (ella lutvís játtað) kann byggingin ikki halda fram, og tað sum
er bygd í stríð við byggisamtyktina, má takast niðuraftur. Byggiharrin skal tá hava
kæruvegleiðing.

Tekniska- og umhvørvisnevndin 12. marts 2019:
TN tekur støðu til málið til býráðsviðgerðina. Málið verður beint í býráðið vegna frávik.
Vágs Býráð 25. marts 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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