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Erhard Joensen hevur boða frá, at tað ikki liggur fyri hjá honum at møta á býráðsfundinum, og
ynskir varalim inn.
Tað bar ikki til hjá Jens Sivar ella Marin at møta og tí er Meinhard Edmund Vestureið møttur
sum varalimur.
Býráðið samtykti einmælt, at taka undir við at Meinhard Edmund tekur sætið á fundinum.

49/19 Roknskapur og Protokoll 2018 fyri Vágs Kommunu
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Vágs Býráð

Fundardagur
13.06.2019
17.06.2019

Málnr.
53/19
49/19

Journalnr.
19/00178-1
19/00178-1

Roknskapurin vísur samlaðar rakstrarútreiðslur á 56,290 mió og íløgur á 7,198 mió. Samlaðu
inntøkurnar vóru 65,703 mió.
RLÚ var -0,317 mió í mun til FÆ18 á -2,532 mió ella netto -2.215 mió
Skuldin var niðurgoldin við 2,50 mió.
Ogn og skuld javnviga við 8,29 mió ultimo 2018. Nettoskuldin var 31,62 mió við árslok 2018.
Fíggjarleiðarin mælir til at góðkenna roknskapin og protokollina fyri 2018.
Roknskapurin vísur samlaðar rakstrarútreiðslur á 56,290 mió og íløgur á 7,198 mió. Samlaðu
inntøkurnar vóru 65,703 mió.
RLÚ var -0,317 mió í mun til FÆ18 á -2,532 mió ella netto -2.215 mió
Skuldin var niðurgoldin við 2,50 mió.
Ogn og skuld javnviga við 8,29 mió ultimo 2018. Nettoskuldin var 31,62 mió við árslok 2018.
Fíggjarleiðarin mælir til at góðkenna roknskapin og protokollina fyri 2018.

Fíggjarnevndin 13. juni 2019:
Einmælt samtykt at leggja fyriliggjandi fyri býráðið, við tilmæli um at góðkenna roknskapin
og protokollina fyri 2018.
Vágs Býráð 17. juni 2019:
Fíggjarleiðarin leggur roknskapin fram.
Roknskapurin góðkendur og protokollin lisin og góðkend.
[Lagre]
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50/19 Umsókn um stuðul 2019, Vágs Sóknar Bygdasavn
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Vágs kommuna hevur 3. mai móttikið umsókn frá Vágs Sóknar Bygdasavn um fíggjarligan
stuðul fyri árið 2019, søkt verður um ein stuðul uppá 72.000,00 kr..
Felagið hevur á aðalfundin 11. Apríl 2019 góðkent Grannskoðaðan roknskap fyri árið 2018,
sum eisini er viðlagdur saman við ársfrágreiðing fyri árið 2018.
Felagið hevur rakstrarútreiðslur uppá 210.443,71 og inntøkur uppá 229.112,75.

Mentamálanevndin 13. maj 2019:
Einmælt samtykt at stuðla við 72.000,00 kr.. Heitt verður á Vágs Sóknar Bygdasavn um, at
vísar filmin (hjá Anders) sum felagið hevur ogna sær.
Vágs Býráð 17. juni 2019:
Eydis Kjærbo leiddi fundin í hesum málið, Dennis Holm metti seg ógegnigan.
Einmælt samtykt at taka undir við mentamálanevndini.
[Lagre]

51/19 Umsókn um orkuverk
Viðgjørt av
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Hans Jákup Debess hevur hin 4 februar 2019 sent Vágs Kommunu umsókn um loyvið til at
gera brúk av vatnbyrgingina á Vágsvøtnunum. Hansara ætlan er at uppseta eitt vatnorkuverk á
Marknoyri, sum skal framleiðir streym av vatnfallinum av Vágsvøtninum.
Umsóknin er greina í 2 byggistig
Byggistig 1 gongur uppá at fáa loyvið til:
1.
2.
3.
4.

Gera brúk av vatnbyrgingini á Vágsvøtnum.
At gera ábøtur á vestaru vatnbyrgingina á Vágsvøtnum.
Gera brúk av vatnleiðingini, ið liggur frá Vágsvøtnum og heim til brunnin í Toftalíð.
At byggja eitt hús í fjøruni á Marknoyri, ið skal hýsa turbinu útgerðini o.a.
a. Talan er um ogn hjá Vágs Kommunu
5. At leggja rør millum vatnbrunnin í Toftalíð og í fjøruna á Marknoyri til ætlaða turbinuhús.
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Byggistig 2 gongur uppá at fáa loyvið til:
1. Fáa nýtslu loyvið til vatnið úr Hvannadali.
a. Tvs. íbinda vatnrenslið til brunnin hjá Brekkugerðavatnfelag.
b. Íbinda/byrgja vatnið í rennur oman Toftá.
c. Íbinda/byrgja vatnið í rennur oman áirnar eystan Toftá.
2. Loyvið til, at leggja eitt vatnrør í “Nervavegin”, eystur til Toftalíð og oman í fjøruna á
Marknoyri, til ætlaða turbinuhús.

Tekniskadeild ger vart við at:
•

•

•

•

Eftir Vágs Kommuna framdi verkætlanina Miðvatn, hevur kommunan -sum er- ikki havt tørv
á vatngoymsluni á Vágsvøtnum, og er henda tí ikki longur íbundin drekkivatn leiðingina hjá
Vágs Kommunu.
Tó kann ikki útilokast, at tørvur kann blíva í framtíðini at veita vatn úr Vágsvøtnum, eitt nú til
fiska- og alivinnuvirksemið, ella sum ískoytið til drekkivatn.

TD metur at umsóknin er ófullfíggjað, og tí kann henda bert fáa prinsipp viðger, sum
umsøkjarin kann arbeiða víðari við, fyri at innheinta neyðug loyvir, eitt nú frá
Umhvørvistovuni, ið umsitur orkumál og frá lendiseigarum.
TD metur sostatt ikki at Vágs Kommuna kann geva endaligt loyvið til umsóknina, fyrr enn
fullfíggjaðar tekningar, ætlarnarlýsing, mynduleikaloyvir v.m. fyriliggja.

TN skal taka støðu til (byggistig 1):
•
•
•

Prinsipielt at loyva umsøkjara at framleiða streym úr vatngoymsluni á Vágsvøtnum.
Prinsipielt at loyva umsøkjara at fremja neyðugu útbygging, fyri at framleiða streym úr vatn
byrgingini á Vágsvøtnum.
Loyva umsøkjara at gera brúk av verandi rørleiðingum, ið eru lagdir av Vágsvøtnum til
vatngoymslubrunnin við Toftalíð.
o Her má støða takast til framtíðar ognarviðurskiftini av leiðingini og byrgingini. Tvs.
um kommunan er sinnað at selja, leiga gomlu rørleiðingina.

TD mælir til at (byggistig 1):
•
•

Vágs Kommuna framhaldandi tryggjar sær nýtslurættin til vatnið á Vágsvøtnum.
Kommunan til eina og hvørja tíð kann gera brúk av gomlu vatn rørleiðingini, sum nú liggur
óvirkin, men sum kann íbindast, um tørvurin uppstendur.

TN skal taka støðu til (byggistig 2):
•
•

•
•

Prinsipielt at loyva umsøkjara nýtslu loyvið til vatnið úr Hvannadali.
Loyva íbinding í vatnrenslið til brunnin hjá Brekkugerðavatnfelag.
a. Vágs Kommuna er júst í einari tilgongd at yvirtaka Brekkjugerðavatnfelag, og
støða er enn ikki tikin til, um gamli brunnurin hjá Brekkugerðavtanfelga
framhaldandi verður brúktur til vatngoymslu eftir yvirtøkuna.
Íbinda/byrgja vatnið í rennur oman Toftá.
Íbinda/byrgja vatnið í rennur oman áirnar eystan Toftá.
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•

Loyvið til, at leggja eitt vatnrør í “Nervavegin”, eystur til Toftalíð og oman í fjøruna á
Marknoyri, til ætlaða turbinuhús.

TD mælir til at (byggistig 2):
•

Vágs Kommuna framhaldandi tryggjar sær nýtslurættin til vatnið úr Hvannadali, og um
neyðugt -fyri at fáa drekkivatn og vatn til vinnuframleiðsluna- tilskilar kommunan sær rætt til
eina og hvørja tíð, at brúka alt vatnið frá hesum økjum.
Um kommunan metur tað vera neyðugt, vera allir vatnleiðingar, brunnar v.m. -eisini teir sum
umsøkjarin eigur ella ger brúk av- brúktir til vatnframleiðlu hjá Vágs Kommunu.
Vágs Kommuna kann ikki -sum er- loyva íbinding í vatnbrunnin hjá Brekkugerðavatnfelag.
Áirnar úr Hvannadali ikki vera lagdar turrar.

•
•
•

Tekniska- og umhvørvisnevndin 12. marts 2019:
Einmælt samtykt at biðja umsøkjarin at møta á fundi og lýsa sína ætlan neyvari við serligum
atlitit til myndugleikaloyvir.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 14. maj 2019:
Hans Jákup Debess er biðin at koma á fund og greiða frá sínum ætlanum. TN er jalig fyri
ætlanum og er sinnað at geva loyvi, treyta av loyvi frá festara, jarðareigarnum og
myndugleikum annars.
Tekniska deild 28. mai 2019:
Hans Jákup hevur hin 14. mai -eftir fundin í TN 14.maj- sent TD teldupost, ið hann hevur
móttikið frá Búnarstovuni, viðv. fyrisp. hansara til loyvið at framleiða elorku úr Vágsvøtnum.
•

Góðan dagin, Hans Jákup,
Tá ið talan er um onnur neyðug loyvið, so er tað framleiðsluloyvið frá SEV/Orku,
friðingarmyndugleikum og mest av øllum frá Vágs Kommunu, sum er plan- og
byggimyndugleiki.
Sjálvandi skulu festarar hoyrast, og Búnaðarstovan gevur loyvið við treytum, at væl verður
farið um lendið, og um talan er um bø, kann ávíst endurgjald verða latið til festaran fyri mist
bit og slóttur.
Búnaðarstovan samskipar og metir um ampan, sum festarin hevur, men Búnaðarstovan
avgerð endaliga, hvussu farið verður framm í samráð við festrarnar, tá ið verkætlanin er
búgvin til tess.
Vinarliga, Búnaðarstovan, Andrass Holm Arge

Ætlanina, -sum tó enn ikki er neyvt lýst- gongur m.a. uppá, at drena vatnið uppi í hæddini, ið
m.a. rennur í áirnar Hvanndalsá, Toftá, og veita partur av hesum í Vágsvøtn, heldur enn sum
nú, har vatnið rennur ótarnað oman í bygdina.
TD hevur vent seg til Umhvørvisstovuna “Suna Petersen” fyri at hoyra, um tey kenna til
ætlanina, og fyri at fáa ráðgeving. SP kennir ikki til hesa ætlan, men hann metur -eins og TDat leikluturin hjá Vágs Kommunu er at geva byggi og graviloyvið til leiðingar og bygningar,
og málsviðgerðin hjá Umhvørvisstovuni kemur eftifylgjandi.
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TD hevur eisini tosa Orku, ið umsitur elveitingarlógina “Ari Johanneson”. Orka kennir til
ætlanina, og metur, at leikluturin hjá Vágs Kommunu er einans at geva loyvið til grevstur og
evt. bygging.
Orka eins og Umhvørvisstovan mæla Vágs Kommunu til, at tryggjar sær, at kommunan kann
halda sínar skildur, at veita vatn til borgarar og vinnuna.
Orka mælir til -fyri at byrja ætlanina- at Vágs Kommuna “um tað er ynskið hjá VK” gevur
prinsipielt loyvið til ætlaða grevstur av leiðingum og bygging av bygningum v.m.
TD mælir til, at Vágs Kommuna tryggjar sær, at loyvið verður givið samb.
“LØGTINGSLÓG NR. 59 FRÁ 7. JUNI 2007 UM FRAMLEIÐSLU, FLUTNING OG VEITING AV RAVMAGNI,
SUM SEINAST BROYTT VIÐ LØGTINGSLÓG NR. 79 FRÁ 7. JUNI 2012” OG AT VÁGS KOMMUNA
TREYTAR SÆR:
• At fær Vágs Kommuna tørv á rávatninum úr hesum sama økinum -fyri at kunna veita skyldur
til borgarar og vinnu-, tá skal kommunan hava fram framíhjárættindi til rávatnið.
• At loyvið til grevstur í haga og lendi er treyta av loyvum frá verandi eigarum/brúkarum
• At umsøkjarin útvegar sær øll onnur myndugleika loyvir (Porkeris Kommunu,
Umhvørvisstovuni, Orku og Friðingarmynduleikum)
• At ætlanin ikki ger seg inn á vatnveitingina annars hjá Vágs Kommunu, SEV og Porkeris
Kommunu
• At farið verður væl um har grivið verður og at hetta verður gjørt í samráð við lendiseigarar.
• At neyvar árinskanningar og ein ætlanarlýsing fyriliggur, áðrenn endaligt loyvið kann gevast.

Tekniska- og umhvørvisnevndin 04. juni 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá Teknisku Deild.
Vágs Býráð 17. juni 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við Teknisku- og umhvørvisnevndini, sum mælir til at fylgja
tilmælinum frá Teknisku deild.
[Lagre]

52/19 Umsókn um byggiloyvi til trafostøð á matr. 53, Nes
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Tekniska- og umhvørvisnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
03.06.2019
04.06.2019
17.06.2019

Málnr.
17/19
49/19
52/19

Journalnr.
19/00161-3
19/00161-3
19/00161-3

Umsitingin hevur frá Bakkafrost fyngið umsókn um uppsetan av einum Trafohúsið á matr.nr
53 á Nesi, í Vági, ísamband við íbinding av landstreymið til aliflakar.
Eisini verður søkt um loyvið til at leggja ein sjóðkaðal frá trafohúsinum og út á sjógv, samb.
innsendum tekningum.
TD mælir til at loyva Bakkafrost at uppseta trafohús, og at leggja sjóðkaðal samb. innsendum
tekningum.
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Havna- og Vinnunevndin 03. juni 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá Teknisku Deild.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 04. juni 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá Teknisku Deild.
Vágs Býráð 17. juni 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]

53/19 Dagføring av byggisamtykt fyri neystaøkið
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Tekniska- og umhvørvisnevndin
3 Vágs Býráð

Fundardagur
03.06.2019
04.06.2019
17.06.2019

Málnr.
18/19
52/19
53/19

Journalnr.
19/00117-1
19/00117-1
19/00117-1

Tekniska deild hevur mett um tørv og endurskoða byggisamtyktirnar fyri neystaøkið í Vágs
Kommunu.
TD metur, at tað er umráðandi, at dámurin í verandi neystaøkjum verður varðveittur mest
møguligt, har atlit verða tikið til snið og hædd á verandi bygningum fram við fjøruni.
Tilmælið hjá TD tekur tí støði í almennar ásetingar fyri neystaøkir kring landið, við atliti til
byggistig, æstetik og umhvørvið annars.
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 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 frá taksniði. Frávik skal tó metast um í hvørjum
einstøkum føri.
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.
TD mælir til at verandi byggisamtykt fyri neystaøkið í Vágs Kommuna verður broytt frá:
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Verandi áseting:
•

Ásetingar fyri Neystaøkini E
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).

Til ístaðin at verða orða soleiðis:
•

Ásetingar fyri Neystaøkini E
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

Økið verður lagt av til neyst og bátapláss og virksemi, ið hevur samband við tey
bilstøðlar o.t.
Um eitt neyst verður tikið niður, verður bert loyvt at byggja uppaftur
í uppruna snið.
Neystini skulu standa ”lið við lið” við skjøldri móti sjónum.
Byggjast kann í granna mark við, við galdandi býar- og byggisamtyktum.
Skjøldrar skulu vera millum 3 og 5 m breiðir.
Neyðugar gøtur kunnu tó vera ímillum neystini.
Neystini skulu hava mønu og takhall millum 35 og 50 stig, tó
vegleiðandi ”triðingsreyst” (u.l. 42 stig).
Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn 2 hæddum (íroknað
loftshædd) og ikki verða hægri enn 5,5 m til mønuna mátað frá kotu
2,00.
Býráðið kann tó víkja frá hesum ásetingum, um serlig byggiætlan
verður gjørd fyri samanhangandi part av serstøkum neystaøkið.
Byggistig fyri neystaøkið sum heild má ikki fara upp um 1,0.
Byggivaldið kann, við møguligum sertreytum, loyva, at bygt verður rúm til
uppihald í sambandi við neyst. Um køks-, vesi- og /ella baði-viðurskiftir
verða í tí bygda, skal frárensl leiðast burtur sambært galdandi lógarásettum
treytum, og ber eigarin av neystinum allar útreiðslur av hesum. Um
kommunal spillvatnsleiðing er í økinum, stendur eigarin av neystinum fyri,
og rindar allar útreiðslur fyri at leiða spillvatnið frá neystinum í kommunalu
spillvatnsleiðingina.
Um neyðugt verður at uppseta/íbinda pumpuskipan fyri at leiða spillvatni í
kommunalu spillvatnleiðingina, ber neystaeigarin allan kostnaðin av
útbúnaðinum og rakstrinum av hesum.
Bygt kann einans vera samb. lógar- og mynduleikakrøv annars.
Loyvt er ikki at hava bústað í neystøkinum.

Havna- og Vinnunevndin 03. juni 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá Teknisku Deild og mæla til at leggja
uppskotið fyri býráðið.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 04. juni 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá Teknisku Deild og mæla til at leggja
uppskotið fyri býráðið.
Vágs Býráð 17. juni 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
[Lagre]
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