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Bygdarráðsfundur   -   stytt  

 

Hvalbiar Kommuna   
Dagfesting:  25.02.2019  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen 

  Eir J. Norðberg 

  Niels Olaf Eyvindsson 

  Gunnhild Mortensen 

  Rúni Thomsen 

  Sten Spange Larsen 

Ikki møtt:  Magni Bertholdsen 

    

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

       

1.   Umsókn um fíggjarligan stuðul til verkætlan 2019 frá bóltfelagnum Royn.    

Søkt verður um stuðul til setan av høvuðsungdómsvenjara til bóltfelagið Royn.  

Fíggjarnevndin 25.02.2019:  

Nevndin mælir til at stuðla bóltfelagnum Royn við kr. 150.000,- tilsamans í 2019. 

Avgerð: 

      Samtykt varð við fimm atkvøðum fyri at fylgja tilmælinum hjá nevndini.  

 

2.   Umsókn um stuðulsískoyti til ferðaleiðaraskeið.     

Skeiðið kostar kr. 6.000 fyri hvønn luttakara. 

      Avgerð: 

      Samtykt við fimm atkvøðum fyri at stuðla hesum við kr. 4.000 fyri hvønn luttakara úr kommun- 

      uni.  

 

3.   Hoyringsskriv frá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni. 

      Hoyringsskriv frá HFS í sambandi við umsókn frá P/F Bakkafrost Farming um loyvi til nýtt aliøki á  

      Hvalbiarfirði, nevnt A-23. 

      Avgerð: 

Samtykt at siga frá, at Hvalbiar Kommuna onga viðmerking hevur til ætlanina / umsóknina. 

       

4.   Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 180a, Hvalba til ummælis. 

Søkt verður um loyvi at býta umleið 815 m2 frá matr. nr. 180a. 

 

 

Avgerð: 
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Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini um sundurbýti. 

 

5.   Umsókn um marknaumskipan millum matr. nr. 431a og 431c, Sandvík til ummælis. 

      Søkt verður um at fáa framt marknaumskipan millum eigindómarnar 431a og c. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at viðmæla umsóknini um marknaumskipan. 

 

6.   Góðkenning av roknskapi hjá Hvalbiar skúlabókasavni. 

      Roknskapurin hjá skúlabókasavninum javnvigar við kr. 51.137,00. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at góðkenna roknskapin hjá Hvalbiar skúlabókasavni 2018. 

       

      Janus Thomsen luttók ikki í viðgerðini av moldgoymsluni í Prestfjalli og Sten Spange Larsen luttók  

      ikki í viðgerðini av moldgoymsluni í Sandvík. 

7.   Tyrvingarplássini í sóknini. 

      Skriv frá Hagastýrinum fyri Prestfjall og skriv frá Jóhan Eli Poulsen vegna Sandvíkshagan. 

      Tekniska nevnd 09.02.2019: 

      Nevndin mælir til at góðtaka uppskotini frá Prestfjalli og Sandvíkshaganum fyri 3 ár, við møgu- 

      leika at endurskoða avtalurnar fyri tyrvingarplássini. 

      Fíggjarnevndin 25.02.2019: 

      Nevndin mælir til, at gjaldið til Prestfjall verður kr. 12.500,- um árið.  Viðvíkjandi uppskoti frá 

      Sandvíkshaganum, varð samtykt at beina málið aftur í nevnd við tí grundgeving, at økið ikki er  

      umhvørvisgóðkent. 

      Avgerð: 

      Samtykt við trimum atkvøðum fyri at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini viðv. moldgoymsluni   

      í Prestfjalli. 

      Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini viðvíkjandi moldgoymsluni í Sand- 

      vík. 

 

8.   Landstøð og leigusáttmáli við P/F Bakkafrost. 

      Uppskot um leigusáttmála millum Hvalbiar Kommunu og P/F Bakkafrost til viðgerðar.  

      Fyribils landstøð: Ætlanin er í fyrstu atløgu at flyta ein prám suður, ið skal liggja í hylinum í Nesi  

      sum fyribils landstøð. 

      Vega- og havnanevndin 23.02.2019: 

      Nevndin mælir til, at um fyribils landstøðin skal liggja í hylinum í Nesi, so eigur leigusáttmálin  

      fyri alt økið at byrja, tá hesin prámur verður lagdur har. 

      Fíggjarnevndin 25.02.2019: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til at góðkenna fyribils loysn við landstøð og at Vega- og havna- 

      nevndin fær heimild til at samráðast víðari við Bakkafrost um leigusáttmálan, sum so verður lagd- 

      ur fyri bygdarráðið aftur til endaliga støðutakan. 
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      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini. 

 

9.   Innkomin tilboð uppá ljóskastarar til Hvalbiar havnalag. 

Trý tilboð eru innkomin uppá ljóskastarar til Hamranes. 

Bærendsen Teknik: MaxiPro 800W/120.000 lumen/5000 kr. 16.488 pr. stk. u/MVG 

Foss-El:  MaxiPro 800W/120.000 lumen/5000 kr. 16.900 pr. stk. u/MVG 

  Philips OptiVision LED gen2 kr. 24.900 pr. stk. u/MVG 

MR-EL:  Nordic North (Jupiter) 121.500 lumen kr. 18.200 pr. stk. u/MVG 

  MaxiPro 960W/144.000 lumen kr. 19.900 pr. stk. u/MVG 

Vega- og havnanevndin 07.02.2019: 

Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá MR-EL uppá 2 stk. MaxiPro 144.000 lumen á kr. 19.900, 

íalt kr. 39.800 u/MVG. 

Fíggjarnevndin 25.02.2019: 

Fíggjarnevndin hevur sama tilmæli sum Vega- og havnanevndin. 

Avgerð: 

Einmælt samtykt at taka av tilboði frá MR-EL kr. 39.800. 

 

10. Innkomin tilboð uppá nýgerð á bryggjuni á Hamranesi. 

      Vega- og havnanevndin hevur biðið um tilboð uppá nýgerð av betongdekki á Hamranesi, umleið   

      400 m2 til støddar. 

      Tvey innkomin tilboð til støðutakan: 

      B K E:    kr. 472.000 u/MVG 

      SH-Bygg:    kr. 422.400 u/MVG 

      Vega- og havnanevnd 23.02.2019: 

      Nevndin mælir til at taka av lægra tilboðnum frá SH-Bygg kr. 422.400 u/MVG. 

      Fíggjarnevndin 25.02.2019: 

      Einmælt samtykt at mæla til at taka av lægra tilboðnum frá SH-Bygg. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælunum hjá nevndunum. 

 

11. Ikki almenn mál. 

       

      Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 20.30    

 

      Janus Thomsen                    Eir J. Norðberg                         Gunnhild Mortensen 

  

      Niels Olaf Eyvindsson                    Sten Spange Larsen Rúni Thomsen              


