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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna   
Dagfesting:  13.12.2021  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen 

  Ronni Hammer 

  Eir J. Norðberg   

  Gunnhild Mortensen 

  Thorstein Thomsen 

  Martin í Nesi    

Ikki møtt:  Niels Olaf Eyvindsson    

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

      Formaðurin bað um loyvi at taka eitt mál við aftrat – hetta varð játtað, á skránna sum mál nr. 7. 

1.   Kommunustýrisfundir 2022. 

      Uppskot til fundir í 2022, í august er ongin fundur. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at taka undir við uppskotinum og at fundurin í februar verður í skúlanum í Sand- 

      vík. 

 

2.   Umsókn um sundurbýti – matr. nr. 213a, Hvalba til ummælis.   

      Søkt verður um at býta trøð í Fjalstrøðini, stødd umleið 13.130 m2 frá við egnum matr. nr.   

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at viðmæla sundurbýtinum. 

 

3.   Felagskommunal reglugerð um óljóð frá skipum.       

      Reglugerðin er løgd fram á borgarstjórafundi tann 19.11.2021, har semja var um at leggja hesa 

      fyri øll kommunustýrini á næstkomandi fundi.        

      Vega- og havnanevndin 06.12.2021: 

      Nevndin mælir til, at bygdarráðið tekur undir við hesari reglugerð. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð við fimm atkvøðum fyri at beina málið aftur í Vega- og havnanevndina. 

 

4.   Skriv viðvíkjandi viðlíkahaldi av landsvegi. 

      Vega- og havnanevndin mælir til, at skriv verður sent Landsverk um manglandi endurskin millum 

      bilverjurnar á nýggja landsvegnum millum tunnilin og Hvalba, somuleiðis at hávatenn verða mál- 

      aðar á Tanganum/landsvegnum. 
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      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at senda eina áheitan á Landsverk um hesi viðurskifti. 

       

5.   Umsókn um byggiloyvi til neyst á matr. nr. 261, Hvalba. 

      Umsókn um uppafturbygging av neysti, har teir nýggju múrarnir verða settir eins og teir gomlu 

      standa.  

      Tekniska nevnd 06.12.2021: 

      Nevndin mælir til at fylgja tilmælinum frá byggimálsviðgeranum.  

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at beina málið aftur í Teknisku nevnd til nærri kanningar. 

       

6.   Umsókn um loyvi til umbygging á matr. nr. 415b, Sandvík. 

      Søkt verður um loyvi at gera eitt hoyggjhús um til hús / frítíðarhús. 

      Tekniska nevnd 06.12.2021: 

      Nevndin mælir til at fylgja tilmælinum frá byggimálsviðgeranum og geva undantak, tí stykkið er  

      so lítið.  

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at siga frá, at Hvalbiar Kommuna ikki gevur loyvi til bygging av frítíðarhús- 

      um í sethúsaøki. 

 

7.   Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 415b, Sandvík. 

      Søkt verður um sundurbýti av matriklinum, sum longu er býttur í tvey av Heiðavegi. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini um sundurbýti og at geva frávik í mun til støddirnar  

      á jarðarstykkjunum, grundað á, at matrikulin er býttur í tvey av Heiðavegi. 

 

8.   Umsókn frá NET um loyvi at skifta út mastur í Hvalba. 

      Umsókn um loyvi at skifta verandi 15 metur mastur út við nýggja mastur, sum somuleiðis er 15  

      metur. Staðsetingin verður óbroytt. 

      Tekniska nevnd 06.12.2021: 

      Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti og geva loyvi til at skifta út mastrina. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum hjá Teknisku nevnd, treytað av, at felagið eisini fær loyvi  

      frá festaranum. 

 

9.   Skriv frá Tilbúgvingarnevndini. 

      Skriv frá nevndini við kunning um, at Betri Stuðul hevur gingið umsókn frá felagstilbúgvingini í 

      Suðuroynni um stuðul til keyp av tangabili á møti og stuðlar við kr. 800.000,00. 

      Allar kommunurnar í Suðuroynni hava í 2020 samtykt at keypa gamla stigabilin frá Tórshavnar 

      Kommunu fyri umleið kr. 300.000,00 + eftirlit/umvæling kr. 350.000,00. Stigabilurin er umvældur 
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      og komin til Suðuroynna, kostnaður fyri umvælingina er kr. 834.557,00. 

      Fíggjarnevndin 13.12.2021: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til, at stuðulin frá Betri verður brúktur til keyp av vatntangabili. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini og fáa eina útgreining av kostnaðinum 

      fyri umvælingina. 

       

10. Eykajáttan 2021 – 2. viðgerð. 

      Umsóknin um eykajáttan er kr. 2.375.000,00. 

      Fíggjarnevndin 13.12.2021: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til at taka undir við umsóknini um eykajáttan 2021. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

 

11. Uppskot frá Trivnaðarnevndini um arbeiðsbólk. 

      Nevndin mælir til at seta ein arbeiðsbólk við fimm fólkum at arbeiða við einari loysn at vetrarfriða 

      Hvalbiar sókn.       

      Fíggjarnevndin 13.12.2021: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til, ikki at taka undir við hesum, grundað á, at peningur ikki er av- 

      settur til hetta á fíggjarætlanini 2022. 

      Avgerð: 

      Atkvøtt varð fyrst um tilmælið frá Fíggjarnevndini. Tríggjar atkvøður vóru fyri og tríggjar ímóti og  

      er málið sostatt fallið.   

      Síðani varð atkvøtt um uppskot frá Eir J. Norðberg og Ronni Hammer um at seta ein arbeiðsbólk 

      við trimum fólkum. Tvær atkvøður vóru fyri hesum og fýra ímóti og er sostatt eisini fallið.      

        

12. Ikki alment mál. 

             

       

      Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 19.45 

   
 
 
      Janus Thomsen                      Ronni Hammer                Eir J. Norðberg             
        
 
  
      Gunnhild Mortensen             Thorstein Thomsen    Martin í Nesi  


