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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna   
Dagfesting:  07.12.2020  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen  

  Eir J. Norðberg     

  Niels Olaf Eyvindsson 

  Gunnhild Mortensen 

  Rúni Thomsen 

   Poul Laust Christiansen (fyri Sten Spange Larsen) 

Ikki møtt:  Magni Bertholdsen 

  Sten Spange Larsen 

     

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

      Formaðurin bað um loyvi at taka trý mál við aftrat – koma á skrá sum mál nr. 8, 9 og 10. 

1.   Samstarvsavtala við Nám.   

      Kostnaðurin fyri sáttmála um undirvísingartilfar, aðrar talgildar loysnir og undirvísingarportalin    

      Snar er: 

      Skúlaárið 2021/2022: kr. 1.020 pr. næming 

      Skúlaárið 2022/2023:  kr. 1.100 pr. næming 

      Skúlaárið 2023/2024: kr. 1.150 pr. næming       

      Trivnaðarnevndin 03.12.2020: 

      Nevndin mælir til, at Hvalbiar skúli finnur pening til avtaluna við Nám innanfyri verandi játtan. 

      Fíggjarnevndin 07.12.2020: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til at gera samstarvsavtalu við Nám. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

       

2.   Innkomin tilboð uppá beltimaskinu Takeuchi TB210. 

      Tvey tilboð eru innkomin: 

      KJ Hydraulik P/F:  kr. 138.000,00 u/MVG (- kr. 70.000,00 fyri JCB 8045) 

      O.K. Service:  kr. 147.000,00 u/MVG    

      Tekniska nevnd 05.12.2020: 

      Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá KJ Hydraulik kr. 68.000,00 u/MVG.    

      Fíggjarnevndin 07.12.2020:   

      Einmælt samtykt at mæla til at taka av tilboðnum frá KJ Hydraulik P/F kr. 68.000,00 u/MVG og at 

      upphæddin kemur við á eykajáttan 2020 - løga rakstrargøgn.   
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      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælunum hjá nevndunum.  

 

3.   Skriv frá borgara viðvíkjandi frárensli av vatni.       

      Skriv frá borgara, har gjørt verður vart við afturvendandi trupulleika av vatni í kjallara, tí frárensl- 

      ið ikki er nóg gott. 

      Tekniska nevnd 05.12.2020:   

      Nevndin mælir til, at arbeiðsformaðurin fer á staðið og tryggjar eitt nøktandi frárensl á ognini.          

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum hjá nevndini. 

 

      Janus Thomsen luttók ikki í viðgerðini av máli nr. 4.       

4.   Umsókn frá Landsverk um pláss til nýggja veðurstøð. 

      Í sambandi við, at nýggi tunnilin verður tikin í nýtslu, hevur Landsverk ætlanir um at niðurleggja  

      gomlu veðurstøðina á Kolavegnum og ístaðin seta eina nýggja upp niðanfyri vegin við kirkjugarð- 

      in á matr. nr. 87r.  

      Tekniska nevnd 05.12.2020:  

      Nevndin mælir til at taka undir við nýggju staðsetingini, treytað av, at øll neyðug loyvi eru fingin 

      til vega. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð við fýra atkvøðum fyri at fylgja tilmælinum hjá nevndini og tilmælinum hjá byggi- 

      frøðinginum.  

 

5.   Skriv viðvíkjandi almenna WC í Sandvík. 

      Skriv um, at almenna WC í Hvalba er opið alt árið, men Sandvík bert 5 mánaðir. 

      Fíggjarnevndin 07.12.2020: 

      Nevndin mælir til, at almenna WC í Sandvík framhaldandi verður opið í fimm mánaðir, frá 1. mai  

      til 30. september.  

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at beina málið í Trivnaðarnevndina fyri at lýsa nærri.       

  

6.   Fíggjarætlan 2021 – 2. viðgerð. 

      Fíggjarætlanin fyri 2021 til viðgerðar. 

      Mettar inntøkur íalt:  kr. 31.492.000,00 

      Rakstrarútreiðslur íalt:  kr. 30.087.000,00, íroknað eldraøkið kr. 8.292.000,00 

      Løgur íalt:   kr. 19.350.000,00 

      Inntøkurnar í sambandi við eldraøkið eru kr. 8.292.000,00 sambært nýggjastu metingini frá FMR.  

      Løgurnar eru kr. 19.350.000,00, harav kr. 18.000.000,00 til grótkastið á Hamranesi. 

      Skattaprosentið verður hækkað til 20,75% og barnafrádrátturin óbroyttur kr. 6.500,00.  
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      Fíggjarnevndin 07.12.2020:  

      Nevndin mælir til at góðkenna uppskotið um fíggjarlóg 2021. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarætlanini. 

       

7.   Eykajáttan 2020 – 2. viðgerð. 

      Umsóknin um eykajáttan er tilsamans kr. 4.500.000,00. Hækkingin síðani fyrstu viðgerð er m.a.  

      kr. 2.500.000,00 til Hvalbiar havnalag, bátahylin og fyribils umvæling av grótkastinum. 

      Fíggjarnevndin 07.12.2020: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til at taka undir við umsókn um eykajáttan 2020. 

      Avgerð:  

      Einmælt samtykt. 

 

8.   Umsókn um marknaumskipan millum matr. nr. 81 og 80a, Hvalba. 

      Søkt verður um marknaumskipan, har matr. nr. 81 letur umleið 120 m2 til matr. nr. 80a í Nesi,  

      Hvalba. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini um marknaumskipan. 

 

9.   Hoyringsskriv um leingjan av aliloyvi C-21 frá HFS. 

      Aliloyvið hjá P/F Bakkafrost gekk út tann 1. juni 2020 og søkt verður um leingjan av aliloyvinum. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at viðmæla leingjan av aliloyvinum C-21. 

 

10. Uppskot til kommunustýrisfundir 2021. 

      Uppskot til fundir triðja mánadag í flestu mánaðum, august er ongin fundur. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

 

11. Ikki almenn mál. 

                         

      Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 19.00    

 

 

      Janus Thomsen                         Eir J. Norðberg                    Niels Olaf Eyvindsson  

 

 

      Gunnhild Mortensen                    Rúni Thomsen              Poul Laust Christiansen 

                  


