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Conrad Gaard Joensen er í farloyvið og í hansara stað er møttur Jens Sivar Djurhuus.
Einmælt samtykt at Jens Sivar tekur sætið meðan Conrad er í farloyvið.
Eydis Kjærbo hevur boða frá at hon ikki kann møta til fundin í kvøld, og ynskir at varalimur
møtir til hendan fundin, í hennara stað er Magnus Mørk Hjelm møttur.
Einmælt samtykt at taka undir við at Magnus tekur sætið til hendan fundin.

Borgarstjórin biður um at taka mál 16/00296 av skránni aftur, fyrispurningur er sendur
løgfrøðingi fyri at greina okkurt ivamál sum hevur stungið seg upp.
Einmælt samtykt at taka undir við at taka málið av skránni aftur.

35/19 Skifta vindeygu í Vágs skúla
Viðgjørt av
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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.

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.
Vágs Býráð 30. april 2019:
Einmælt samtykt til seinnu viðgerð at veita eykajáttan uppá 400.000,00 kr..
[Lagre]
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36/19 Brekkugerðar vatnfelag
Viðgjørt av
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð
4 Tekniska- og umhvørvisnevndin
5 Fíggjarnevndin
6 Vágs Býráð

Fundardagur
18.09.2017
25.09.2017
08.04.2019
12.04.2019
30.04.2019

Málnr.
120/17
86/17
26/19
31/19
36/19

Journalnr.
16/00283-3
16/00283-3
16/00283-3
16/00283-3
16/00283-3

Fundur var millum umboð fyri Brekkugerðar Vatnfelag og Vágs kommunu á
kommunuskrivstovuni 12. oktober 2016.
Umboðini fyri Brekkugerðar Vatnfelag ynskja, at Vágs kommuna sendir teimum tilboð um at
yvirtaka felagið fyri (fyri prísin sum var frammi í 2007) 170.000,00 kr. og at peningurin fellur
til gjaldingar í samband við yvirtøkuna.
Borgarstjórin kemur at biðja um at fáa hetta mál á skránna í kvøld.
Vágs Býráð 13. oktober 2016:
Einmælt samtykt at senda teimum skriv um at Vágs kommuna ynskir at yvirtaka felagið fyri
170.000,00 kr. og at peningurin verður fluttur yvirtøkudagin.
Fíggjarnevndin 18. september 2017:
Einmælt samtykt, og málið verður lagt fyri býráðið á komandi fundi.
Vágs Býráð 25. september 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi skeyti. Og avgreiða málið.

Umsitingin 1. Apríl 2019 /GBA
Skeyti til yvirtøku av Brekkugerðar er nú endaliga avgreitt. Peningur er ikki settur av á FÆ19.
Og tí má eykajáttan á 170.000 kr. til av fáa endaliga avgreitt málið.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 08. april 2019:
Einmælt samtykt at biðja um eykajáttan á 170.000 kr. Málið verður beint til FN.
Fíggjarnevndin 12. april 2019:
Einmælt samtykt at mæla til at játtað hesum, og beina málið í býráðið.
Vágs Býráð 30. april 2019:
Einmælt samtykt at veita eykajáttan uppá 170.000,00 kr. av innistandandi til yvirtøkuna.
Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
[Lagre]
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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.
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.
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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.
Umsitingin 15.04.2019/PJ og AB:
Sum tað framgongur av viðfestu skjølum so hevur Vágs Ítróttarráð gjør avtalu við Suðuroyar
Sparikassa um at yvirtaka betongblandistøðina fyri 550.00,00 kr. Suðuroy Sparikassi hevur
síðan latið stuðul til Vágs Ítróttarráð uppá 300.000,00 kr. so nettokostnaðurin fyri Vágs
Ítróttarráð var 250.000,00 kr. fyri betongblandistøðina. Betongblandistøðin er síðani latin
Nordcon sambært avtalu dagfest 16. september 2017.
Vágs kommuna hevur móttikið grannskoðaðan Roknskap fyri Vágs ítróttarráð pr. 31.12.2018.
Grannskoðaði roknskapurin vísir at skuld til peningastovnar er uppá 8 mió. langfreista skuld
og áleið 6,2 stuttfreista skuld. Hetta býtið er broytt í 2019, tí nakað av stuttfreistaðu skuldini
er broytt til langfreista skuld, við at umleggja lánini.
Eisini vísir roknskapurin eina vøru- og tænastuskuld uppá 313.784,00 kr.
Staðfestast kann at størsti parturin av hesum eg goldið í januar/februar 2019.
Onnur skuld uppá 118.566,00 kr. inniheldur avtalað avriksløn til leiðarin í Marghøllini og
sum ikki er avgreidd enn, umframt løn fyri desember 2018 sum er goldin í januar 2019.
Umsitingin mælir til, at staðfesta eykajáttanina uppá 14,3 mió. til seinnu viðgerð (fyrra
viðgerð 25/2-2019) soleiðis at lánini skuldin kann avgreiðast.
Somuleiðis verður mælt til at játtað eyka 364.352,00 kr. sum somuleiðis skal hava tvinnar
viðgerðir.
Soleiðis at samlaða skuldin pr. 31/12-2018 verður dekka við eykajáttan.
Vágs Býráð 30. april 2019:
Samtykt við 7 atkvøðum til aðru viðgerð, at veita eykajáttan uppá 14,3 mió. soleiðis at
lántøkan kann avgreiðast nú. Eisini samtykt til fyrru viðgerð at játta eyka 364.352,00 kr.
soleiðis at samlaða skuldin pr. 31/12-2018 verður dekka.
Erhard Joensen atkvøddi blankt.
Jens Sivar Djurhuus atkvøddi ímóti.
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Vildi hava viðmerkt at hann ikki tók undir við hesum grunda á, tann stóra vøksturin í
kostnaðinum í mun til tær ætlaðu 13 mió hetta var mett at kosta frá byrjan av. Vísti eisini á at
hann altíð hevði haft tað áskoðan at hetta var kommunal skuld.
[Lagre]

38/19 Eldraøkið 2018 eykajáttan
Viðgjørt av
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Vágs kommuna hevur tann 24-04 móttikið uppgerð frá Bú- og Heimatænastan í Suðuroy
rakstrar roknskap fyri tíðarskeiðið 2018.
Uppgerðin vísur at parturin hjá Vágs Kommunu verður kr. 16.764.887,40. Vágs Kommuna
hevur í fíggjarætlanini 2018 avsett kr. 16.700.000,- og verður sostat neyðugt at geva
eykajáttan hesum tilsvarandi kr. 64.887,40.
Mælt verður til at eykajáttanin verður tikin av innistandandi.
Vágs Býráð 30. april 2019:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð.
[Lagre]
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39/19 Eldrabústaðir sum felags ogn
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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.
Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt, at halda fast í niðurstøðuna gjørd á býráðsfundi 31. oktober 2016.
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Vágs býráð tekur undir við, at skipað økið sum felagsogn og keypa Sambýlið við Sílánna inn í
samstarvið.
Umsitingin 10-04-2019/PJ:
Borgarstjórin ynskir at umrøðu á Fíggjarnevndinifundi mál viðv. Eldrasambýlinum í Vági.
Sambært viðtøkunum er Sjálvsognarstovnurin Eldrasambýlið í Vági stovnsettu av Vágs
kommunu við einum stovnafæ uppá 800.000,00 kr..
Nevndin í sjálvsognarstovninum er ein nevnd við 6 limum, 3 frá Vágs Býráð, 2 frá Vágs
Matmøðrafelag og 1 frá Bústaðir.
Sambært viðtøkunum §10 stk. 2 er ásett “ til avhending, keyp og veðseting av fastari ogn
krevst nevndarsamtykt og undirskriving á veðsetingarskjalið av formanni ella næstformanni.
Góðkenning krevst frá teimum í §2 nevndu stovnum (Vágs býráð, Vágs Matmøðrafelag og
Bústaðir).
Fíggjarnevndin 12. april 2019:
Einmælt samtykt at mæla Vágs býráð til at keypa ognini (Eldrasambýlið í Vági) frá
sjálvsognarstovninum nú, fyri tað lániskuldini sum eftir er og gjalda Matmøðrafelagnum teirra
innskot aftur.
Vágs Býráð 30. april 2019:
Tikið av skránni aftur.
[Lagre]
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40/19 Leigusáttmáli til undirlendi á matr. 306l
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
08.04.2019
12.04.2019
30.04.2019

Málnr.
10/19
33/19
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Journalnr.
19/00096-1
19/00096-1
19/00096-1

Sp/f Linsan v/ Tóka Brattalíð hevur keypt gamla “Ur og Optik” og skal hava leigusáttmála til
lendi undir matr. 306l. Matrikulin er 143 m2 og skal bygningurin nýtast til handilsvirksemi.
Sambært byggisamtyktini liggur matr. 306l á havnarøkinum, og er taksturin 20. kr. pr. m2. pr.
ár.
Leigusáttmálin er galdandi í 10 ár.
Tilmælt verður, at Sp/f Linsan fær leigusáttmála til lendi undir matr. 306l.
Havna- og Vinnunevndin 08. april 2019:
Einmælt samtykt at loyva sp/f Linsan at leiga lendi undir matr. 306l.
Fíggjarnevndin 12. april 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við Havna- og Vinnunevndini. Málið verður lagt fyri býráðið.
Vágs Býráð 30. april 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum. Umsitingin avgreiðir sáttmálan tá øll gomul
leiguskuld er goldin.
[Lagre]
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