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Bygdarráðsfundur
Hvalbiar Kommuna
Dagfesting:

21.03.2022 kl. 17.30

Á fundi:

Janus Thomsen
Niels Olaf Eyvindsson
Eir J. Norðberg
Gunnhild Mortensen
Thorstein Thomsen
Martin í Nesi
Poul Laust Christiansen
Ronni Hammer
Johanna B. Djurhuus

Ikki møtt:
Skrivari:

Formaðurin bað um loyvi at taka eitt mál við aftrat – játtað og kemur á skrá sum mál nr. 11.
1. 102-16-2022: Umsókn um loyvi til jarðhita á matr. nr. 462æ, Sandvík.
Umsókn um boriloyvi til jarðhita á Ytsta Vegi 10, Sandvík - matr. nr. 462æ. Orka á Umhvørvisstovuni hevur viðmælt umsóknini.
Avgerð:
Einmælt samtykt at geva loyvi til jarðhitaskipan, treytað av, at ásetingarnar sambært umsóknarblaðnum og leiðbeining verða fylgdar.
2. 102-17-2022: Umsókn um loyvi til jarðhita á matr. nr. 439d, Sandvík.
Umsókn um boriloyvi til jarðhita Uttan Kirkju 3, Sandvík - matr. nr. 439d. Orka á Umhvørvisstovuni hevur viðmælt umsóknini.
Avgerð:
Einmælt samtykt at geva loyvi til jarðhitaskipan við somu treytum sum mál nr. 1.
3. 102-18-2022: Umsókn um loyvi til jarðhita á matr. nr. 456b, Sandvík.
Umsókn um boriloyvi til jarðhita á Støðarvegi 11, Sandvík - matr. nr. 456b. Orka á Umhvørvisstovuni hevur viðmælt umsóknini.
Avgerð:
Einmælt samtykt at geva loyvi til jarðhitaskipan við somu treytum sum mál nr. 1.
4. 102-19-2022: Umsókn um loyvi til jarðhita á matr. nr. 524l, Hvalba.
Umsókn um boriloyvi til jarðhita á Snæbjarnarvegi 15, Hvalba – matr. nr. 524l. Orka á Umhvørvisstovuni hevur viðmælt umsóknini.
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Avgerð:
Einmælt samtykt at geva loyvi til jarðhitaskipan við somu treytum sum mál nr. 1.
5. 102-20-2022: Umsókn um loyvi til jarðhita á matr. nr. 145c, Hvalba.
Umsókn um boriloyvi til jarðhita á Gaddareyn 3, Hvalba – matr. nr. 145c. Orka á Umhvørvisstovuni hevur viðmælt umsóknini.
Avgerð:
Einmælt samtykt at geva loyvi til jarðhitaskipan við somu treytum sum mál nr. 1.
6. 102-26-2022: Byggisamtyktin.
Uppskot um broytingar í býarskipanarkortunum eru:
• Húsvegur á Hamranesi verður broyttur til at steðga við byrjan av matr. nr. 390a øki
D:havnarøki.
• Smiðjan á matr. nr. 200a, Hvalba verður broytt frá øki B:sethúsaøki til øki E:almennar
tænastur.
• Umleið 200 m2 av matr. nr. 523 á Hólum verður broytt til B:sethúsaøki.
• Bátahylur á Hamranesi.
• Matr. nr. 3a, 390f, 218a og 128a á Hamranesi verða broytt frá øki J:landbúnaður til øki
C:vinnuøki.
• Matr. nr. 525b á Heyggi verður broytt frá øki J:landbúnaður til øki C:vinnuøki.
• Umleið 224 m2 av matr. nr. 434g við kirkjuna í Sandvík verður lagt út til øki P:bilstøðlar.
• Matr. nr. 462a og 513 í Sandvík verða broytt frá øki J:landbúnaður til øki D:havnarøki.
• Umleið 338 m2 av matr. nr. 456a, Sandvík verður broytt frá øki G:frílendi til øki B:sethúsaøki.
• Miðstaðaøki – broytast til miðstaða(r)øki.
Avgerð:
Samtykt varð einmælt at taka undir við broytingunum á kortunum sambært lýsing og at tilfarið,
ið lýsir ætlaðu broytingarnar verður lagt fram.
7. 102- 8-2022: Umsókn um loyvi til taðing í Prestfjalli.
Søkt verður um loyvi at taða við biotøðum framvið gamla Kolavegnum og nýggja landsvegnum á
Dalinum. Taðingin verður framd í samráð við felagið Førka sambært viðheftum korti yvir økið á
matr. nr. 528a.
Tekniska nevnd (teldupostur 16.03.2022):
Nevndin hevur ikki havt fund, men formaðurin, Ronni Hammer hevur verið í samband við umboð
fyri Førka. Biotøðini eru hitaviðgjørd í 1 tíma á 85 gr, bakteriufrí og hava ikki ókrútsfræ í sær. Niðurstøðan er, at ongin trupulleiki er at taða við biotøðum, um kunngerðin um taðing verður fylgd.
Avgerð:
Samtykt varð einmælt at geva loyvi til taðing sambært umsókn og viðlagdari taðingarætlan. Hetta
loyvið er framhaldandi galdandi, so leingi sum ongar broytingar eru í taðingarætlanini.
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8. 102-14-2022: Skriv viðvíkjandi minnisvarðanum í Skálum v.m.
Skriv við nøvnunum á manningini á Bakkhúsbátinum, ið fórst 22. mars 1874 og skriv viðvíkjandi
báti, sum fórst á Fiskieiðinum 19.03.1861.
Tekniska nevnd:
Nevndin hevur ikki havt fund, men Ronni Hammer, formaður í nevndini vil hava málið lagt fyri
bygdarráðið til støðutakan.
Avgerð:
Samtykt varð einmælt at fáa hesi nøvn sett á minnisvarðan í Skálum og at Ronni Hammer, formaður í Teknisku nevnd kannar kostnaðin fyri at fáa arbeiðið gjørt, so Fíggjarnevndin kann taka
støðu til hetta.
9. 102-22-2022: Eftirlit við loðsstøðum í 2022.
Skriv frá Sjóvinnustýrinum um loðsskyldu í sambandi við sigling inn og út úr føroyskum havnum.
Vega- og havnanevndin 14.03.2022:
Janus Ellendersen er góðkendur sum loðsur á Hvalbiarfirði. Eigarin av loðsbátinum, ið verður
brúktur á Tvøroyri, hevur játtað at vera loðsbátur á Hvalbiarfirði eisini. Nevndin mælir til at brúka
henda, um tørvur er á loðsbáti.
Avgerð:
Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum hjá nevndini.
10. 102-24-2022: Dagstovnurin Brosið – starvslýsing og stuðulstímar.
Søkt verður eftir námsfrøðingum, stuðli og avloysarum til Brosið.
Trivnaðarnevndin 15.03.2022:
Nevndin mælir til at játta umbidnu tímarnar og hevur onga viðmerking til starvslýsingina.
Fíggjarnevndin 21.03.2022:
Nevndin hevur onga viðmerking til starvslýsingina og mælir til at játta umbidnu tímarnar til
stuðulsstarv í frítíðarskúlanum.
Avgerð:
Einmælt samtykt at fylgja tilmælunum hjá nevndunum.
11. 102-27-2022: Umsókn um loyvi til jarðhita á matr. nr. 56i, Hvalba.
Umsókn frá um boriloyvi til jarðhita á Bíarvegi 17, Hvalba – matr. nr. 56i.
Avgerð:
Einmælt samtykt at geva loyvi til jarðhitaskipan við somu treytum sum mál nr. 1, treytað av, at
Orka á Umhvørvisstovuni viðmælir umsóknini.
12. Ikki alment mál.
Fundarbókin lisin og skrivað undir.

Fundur lokin kl. 18.45

