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Gerðabók  
 

Býráðið 
 
Dagfesting: 18.05.2020 kl. 18:00 
Fundarstaður: Bygdarhúsið í Miðvági 
Málnr.: 20/00006 
  
Til staðar:  Eyðdis Hartmann Niclasen, Rósa Samuelsen, Dagbjørn 

Hansen, Albert Ellefsen, Jens Gaardlykke, Heðin Poulsen, 
Jonhard Joensen, Jórun S. Haraldsen 

  
Varalimir: Jónhard Selfoss, Tórdis Dam Johannesen 
  
Ikki til staðar:  Dánjal Thomsen, Dánial Johansen, Jóhannis Joensen 
  
Aðrir partar:  
  
Fundarskrivari: Jóannes N. Dalsgaard 
  

 
 
 

Málsyvirlit Síða 

Til støðutakan 

39/20 20/00167-4 
Støðutakan til uppskot frá borgara um at gera 
skaterpark á hondbóltsvøllinum í Sandavági 

4 

40/20 20/00198-3 
Uppskot frá býráðslimi Dagbirni Hansen um at veksa 
um havnalagið í Miðvági 

5 

41/20 20/00239-4 
Støðutakan til uppskot frá borgara um brúk av 
Bygdarhúsinum í Miðvági til spæliland v.m. 

6 

42/20 20/00250-5 
Støðutakan til umsókn frá Johannes Klein um 
marknaumskipan millum matr. nr. 410c og 410a í 
Vatnsoyrum 

7 

43/20 20/00251-3 
Støðutakan til umsókn frá Tummas Jacobsen um 
marknaumskipan millum matr. nr. 410d og 410a í 
Vatnsoyrum 

8 



 

 Formansváttan:____________ 
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44/20 20/00252-3 
Støðutakan til umsókn frá Dánjal Paula Poulsen um 
marknaumskipan millum matr. nr. 410b og 410a í 
Vatnsoyrum 

9 

45/20 20/00253-3 
Støðutakan til umsókn frá Kirstin Poulsen um 
marknaumskipan millum matr. nr. 411b og 410a í 
Vatnsoyrum 

10 

46/20 20/00275-2 
Støðutakan til áheitan frá borgarum á býráðið um at 
støðga verkætlanini at byggja kirkjugarð Úti á Bakka í 
Sandavági 

11 

47/20 20/00434-2 
Net søkir um loyvi at gera veg til økið teir hava fyngi 
ávíst á matr. nr. 12c í Miðvági 

12 

48/20 20/00113-6 
Støðutakan til uppskot frá jonhard Joensen um at 
kommunan ognar sær part av matr. nr. 34a við 
Ovastuhjallar at nýta sum parkeringspláss 

13 

49/20 20/00114-3 
Umsókn um loyvi at gera parkeringspláss á matr. nr. 
96 í Sandavági 

14 

50/20 20/00123-6 
Uppskot frá borgarstjóranum um at brúka matr. nr. 
137c í Miðvági til parkeringspláss 

15 

51/20 20/00182-4 
Støðutakan til umsókn frá Miðvágs Bóltfelag um fígging 
til nýggj ljós við fótbóltsvøllin í Miðvági 

16 

52/20 20/00201-3 
Uppskot frá borgastjóranum Eyðdis H. Niclasen um at 
gera ábøtur á vegin inni á Støð 

17 

53/20 20/00215-3 
Støðutakan til umbøn frá Giljanes Bussum, at tey 
sleppa at koyra 10. flokk skúlaárið 2020/2021. 

18 

54/20 20/00220-3 
Umsókn frá Miðvágs Grót um at broytingar verða 
gjørdar í sáttmála um grótbrotið í Miðvági 

19 

55/20 20/00227-2 
Eigarin av matr. nr. 22o í Miðvági søkir um at keypa 
ella fáa nýtslurætt til part av parkeringsøkinum 
eystanfyri hús síni. 

20 

56/20 20/00228-3 
Eigari av matr. nr. 22m í Miðvági søkir um stuðul til at 
laða garð móti almennum parkeringsplássi 

21 

57/20 20/00229-2 
Umsókn um stuðul til laðaðan garð móti almennum 
parkeringsplássi 

22 

58/20 20/00287-2 
Borgarstjórin biður mentunar- og trivnaðarnevndina 
viðgera skriv frá Miðvágs Róðrarfelag 

23 



 

 Formansváttan:____________ 
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59/20 20/00289-2 
Borgarstjórin biður mentunar- og trivnaðarnevndina um 
at viðgera og taka støðu til fyrispurning frá Miðvágs 
Róðrarfelag um kappróður á Vestanstevnu 2020 

25 

60/20 20/00447-1 Eykaætlan EXTRA20_01 27 

    

 
  



 

 Formansváttan:____________ 
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Til støðutakan 

39/20 Støðutakan til uppskot frá borgara um at gera skaterpark á 
hondbóltsvøllinum í Sandavági 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentunar- og trivnaðarnevndin 29.04.2020 22/20 

2 Tekniska nevnd 06.05.2020 42/20 

3 Býráðið 18.05.2020 39/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 

Hjørdis G. Slættanes skjýtur í skrivi til borgarstjóran dagfest 24.02.2020 upp, at býráðið ger 

eina skatepark á hondbóltsvøllinum í Sandavági.  

 

HGS metir kostnaðin fyri eina slíka park til uml. 1 mió kr. 
 
 
 
 
Mentunar- og trivnaðarnevndin 29. april 2020: 
Avgerð: 
 
Nevndin tekur ikki undir við at fremja uppskotið nú. 
 
 
Tekniska nevnd 06. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Nevndin tekur undir við mentunar- og trivnaðarnevndini. 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við nevndunum. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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40/20 Uppskot frá býráðslimi Dagbirni Hansen um at veksa um 
havnalagið í Miðvági 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Vinnu- og havnanevndin 27.04.2020 10/20 

2 Býráðið 18.05.2020 40/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Dagbjørn Hansen skjýtur upp at kommunan fer í samráðingar við Miðvágs grót, og 
bjóðar teimum at spreingja kajbrekkuna niðan frá Heimaru Bryggju burtur. 
 
Við hesum fæst meira uppland fram við havnalagnum, hetta kann brúkast til økt 
virksemi. 
 
Dagbjørn hevur tosað við Miðvágs grót, og siga teir seg verða til reiðar at fara yvir um 
vágna. 
 
Viðmerkingar frá umsitingini: 
 
Um Kaibrekkan verður sprongd burtur fáast smáir 9000 fermetrar av økið, ið kann 
brúkast til ymiskt vinnuligt virksemi. 
 
 
Vinnu- og havnanevndin 27. april 2020: 
Avgerð: 
 
Nevndin tekur ikki undir við at fremja uppskotið nú. 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Meirilutin samtykti at taka undir við vinnu- og havnanevndini. 
 
Dagbjørn Hansen var fyri at samtykkja uppskotið. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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41/20 Støðutakan til uppskot frá borgara um brúk av 
Bygdarhúsinum í Miðvági til spæliland v.m. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentunar- og trivnaðarnevndin 29.04.2020 26/20 

2 Býráðið 18.05.2020 41/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Jóan Magnus Magnusson skjýtur upp at gera Bygdarhúsið í Miðvági til spæliland í 

dagtímunum kombinerað við virksemið á MB Arena. 
 
 
 
 
Mentunar- og trivnaðarnevndin 29. april 2020: 
Avgerð: 
 
Nevndin tekur ikki undir við at fremja uppskotið nú. 
 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við mentunar- og trivnaðarnevndini. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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42/20 Støðutakan til umsókn frá Johannes Klein um 
marknaumskipan millum matr. nr. 410c og 410a í Vatnsoyrum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 06.05.2020 43/20 

2 Býráðið 18.05.2020 42/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Búnaðarstovan biður býráðið ummæla umsókn frá Johannes Klein um marknaumskipan 

millum matr. nr. 410c og 410a í Vatnsoyrum, har hann søkir um loyvi at keypa umleið 181 

fermetrar burturav matr. nr. 410a. 

 

Viðmerking frá umsitingini 

 

Mælt verður býráðnum at taka atlit til, at økið omanfyri grundstykkini matr. nr. 411b, 410b, 

410c og 410d verður nýtt til grundstykkir fyrr ella seinni. Tí metir umsitingin tað vera 

skilagott, at eystaru markini  á hesum stykkjum eru ein bein linja. 

 

Í mun til lendið verður mett skilagott at mæla Búnaðarstovuni til at loyva eigaranum at keypa 

lendið, so markið verður flutt 4 metrar eystureftir í beinari linju. 

 
 
 
Tekniska nevnd 06. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Viðmælt at selja 4 m eystanfyri matr. Nr. 410c. 
Frámælt at selja burtuav geiranum millum matr. Nr. 410c og 410d 
 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við teknisku nevnd. 
 
[Gem]  
  

http://haxama45/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=2&recno=208737&VerID=208032
http://haxama45/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=2&recno=208737&VerID=208032


 

 Formansváttan:____________ 
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43/20 Støðutakan til umsókn frá Tummas Jacobsen um 
marknaumskipan millum matr. nr. 410d og 410a í Vatnsoyrum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 06.05.2020 44/20 

2 Býráðið 18.05.2020 43/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Búnaðarstovan biður býráðið ummæla umsókn frá Tummas Jacobsen um marknaumskipan 

millum matr. nr. 410d og 410a í Vatnsoyrum, har hann søkir um at sleppa at keypa umleið 28 

fermetrar burturav matr. nr. 410a. 

 

Viðmerking frá umsitingini 

Mælt verður býráðnum at taka atlit til, at økið omanfyri grundstykkini matr. nr. 411b, 410b, 

410c og 410d verður nýtt til grundstykkir fyrr ella seinni. 

Tí metir umsitingin tað vera skilagott, at eystaru markini  á hesum stykkjum eru ein bein linja. 

Í mun til lendið verður mett skilagott at mæla Búnaðarstovuni til at loyva eigaranum at keypa 

lendið, so markið verður flutt 4 metrar eystureftir í beinari linju. 

 
 
 
 
Tekniska nevnd 06. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Viðmælt at selja ein geira á 4 m. 
 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við teknisku nevnd. 
 
[Gem]  
  

http://haxama45/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=2&recno=208737&VerID=208032
http://haxama45/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=2&recno=208737&VerID=208032


 

 Formansváttan:____________ 
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44/20 Støðutakan til umsókn frá Dánjal Paula Poulsen um 
marknaumskipan millum matr. nr. 410b og 410a í Vatnsoyrum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 06.05.2020 45/20 

2 Býráðið 18.05.2020 44/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Búnaðarstovan biður býráðið ummæla umsókn frá Dánjal Paula Poulsen um marknaumskipan 

millum matr. nr. 410b og 410a í Vatnsoyrum, har hann biður um loyvi at keypa umleið 4 

metrar niðan frá verandi marki, umleið 90 fermetrar. 

 

Viðmerking frá umsitingini 

Mælt verður býráðnum at taka atlit til, at økið omanfyri grundstykkini matr. nr. 411b, 410b, 

410c og 410d verður nýtt til grundstykkir fyrr ella seinni. 

Tí metir umsitingin tað vera skilagott, at eystaru markini  á hesum stykkjum eru ein bein linja. 

Í mun til lendið verður mett skilagott at mæla Búnaðarstovuni til at loyva eigaranum at keypa 

lendið, so markið verður flutt 4 metrar eystureftir í beinari linju. 

 
 
 
 
Tekniska nevnd 06. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Viðmælt at selja ein geira á 4 m. 
 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við teknisku nevnd. 
 
Heðin Poulsen luttók ikki í viðgerðini av hesum málinum. 
 
[Gem]  
  

http://haxama45/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=2&recno=208737&VerID=208032
http://haxama45/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=2&recno=208737&VerID=208032


 

 Formansváttan:____________ 
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45/20 Støðutakan til umsókn frá Kirstin Poulsen um 
marknaumskipan millum matr. nr. 411b og 410a í Vatnsoyrum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 06.05.2020 46/20 

2 Býráðið 18.05.2020 45/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Búnaðarstovan biður býráðið ummæla umsókn frá Kirstin Poulsen um marknaumskipan 

millum matr. nr. 411b og 410a í Vatnsoyrum har hon søkir um loyvi at keypa ca. 3 til 4 metrar 

niðan frá verandi marki.  

 

Viðmerking frá umsitingini 

Mælt verður býráðnum at taka atlit til, at økið omanfyri grundstykkini matr. nr. 411b, 410b, 

410c og 410d verður nýtt til grundstykkir fyrr ella seinni. 

Tí metir umsitingin tað vera skilagott, at eystaru markini  á hesum stykkjum eru ein bein linja. 

Í mun til lendið verður mett skilagott at mæla Búnaðarstovuni til at loyva eigaranum at keypa 

lendið, so markið verður flutt 4 metrar eystureftir í beinari linju. 

 
 
 
 
Tekniska nevnd 06. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Viðmælt at selja ein geira á 4 m. 
 
 
 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við teknisku nevnd. 
 
Heðin Poulsen luttók ikki í viðgerðini av hesum málinum. 
 
[Gem]  
  

http://haxama45/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=2&recno=208737&VerID=208032
http://haxama45/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=2&recno=208737&VerID=208032


 

 Formansváttan:____________ 
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46/20 Støðutakan til áheitan frá borgarum á býráðið um at støðga 
verkætlanini at byggja kirkjugarð Úti á Bakka í Sandavági 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentunar- og trivnaðarnevndin 29.04.2020 30/20 

2 Tekniska nevnd 06.05.2020 47/20 

3 Býráðið 18.05.2020 46/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Borgarstjórin hevur fingið handaðar undirskriftir við áheitan frá borgarum á býráðið, 
um at støðga verkætlanini at byggja kirkjugarð Úti á Bakka í Sandavági. 
Hesir meta at økið, har ætlanin er at gera kirkjugarð, er sera illa egnað. 
Mælt verður til, heldur at nýta verandi kirkjugarð og endurnýta gamlar gravir. 
 
 
 
 
Mentunar- og trivnaðarnevndin 29. april 2020: 
Avgerð: 
 
Nevndin mælir til fyribils at steðga við verkætlanini úti á Bakka og at taka undir við 
uppskotinum um at endurnýta gamlar gravir í verandi kirkjugarði. 
 
 
Tekniska nevnd 06. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Nevndin mælir til at steðga á við verkætlanini úti á Bakka. 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at steðga við verkætlanini at byggja kirkjugarð Úti á Bakka í Sandavági. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
 

12 av 28 

47/20 Net søkir um loyvi at gera veg til økið teir hava fyngi ávíst á 
matr. nr. 12c í Miðvági 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 06.05.2020 52/20 

2 Býráðið 18.05.2020 47/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Net hevur fingið ávíst eitt økið á matr. nr. 12c í Miðvági til at seta mastur og byggja 
tøknhús á. 
 
Av tí at ongin vegur er til stykkið, søkja teir um loyvi at gera ein fyribils veg, so teir 
kunnu koma til stykkið tá teir skulu byggja. 
 
Viðmerkingar frá umsitingini: 
   
Um teir fáa loyvi at gera ein fyribils veg, má kommunan tryggja sær at hann kann 
takast burtur aftur, tá ein møgulig útstykking verður gjørd. 
 
 
 
 
Tekniska nevnd 06. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Mæla til at geva Net loyvi at gera veg eftir somu linju, sum vegurin í 
útstykkingarætlanini frá HMP 
 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við teknisku nevnd. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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48/20 Støðutakan til uppskot frá Jonhard Joensen um at kommunan 
ognar sær part av matr. nr. 34a við Ovastuhjallar at nýta sum 
parkeringspláss 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 06.03.2020 20/20 

2 Fíggjarnevndin 14.05.2020 28/20 

3 Býráðið 18.05.2020 48/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Jonhard Joensen, býráðslimur mælir til, at kommunan ognar sær tann partin av matr. 
nr. 34a, sum liggur niðanfyri vegin við Ovastuhjallar. 
Hann vísir á, at einki vendipláss er við endan á vegnum, so bilar fáa ikki vent har, 
men noyðast mangan at bakka langt, áðrenn teir kunna venda. 
Luturin, Jonhard nevnir, er 455 fermetrar til víddar. Hann liggur í øki B, sethúsaøki. 
 
 
 
Tekniska nevnd 06. marts 2020: 
Avgerð: 
 
Viðmælt. 
 
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020: 
Avgerð: 
Mælt verður til at gera bilpláss við Ovastuhjallar 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við teknisku nevnd. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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49/20 Umsókn um loyvi at gera parkeringspláss á matr. nr. 96 í 
Sandavági 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 17.04.2020 27/20 

2 Fíggjarnevndin 14.05.2020 29/20 

3 Býráðið 18.05.2020 49/20 

 
 
Málslýsing: 
 
Eigari av matr. nr. 89 í Sandavági søkir um loyvi at gera parkeringspláss omanfyri 
húsini Undir Fobbakletti 18. 
 
Ætlanin er at gera innkoyring frá Traðarvegnum, sum liggur omanfyri matrikkulin. 
 
Viðmerkingar frá umsitingini: 
Býráðið má takað støðu til um loyvi skal gevast at gera íbinding í Traðarveg. 
 
 
Tekniska nevnd 17. april 2020:  
Avgerð:  
Frámælt.  
 

 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020:  
Avgerð:  
Mælt verður til at taka undir við teknisku nevnd.  
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt ikki at ganga umsóknini á møti. 
 
Rósa Samuelsen mælir til at ganga umsóknini á møti. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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50/20 Uppskot frá borgarstjóranum um at brúka matr. nr. 137c í 
Miðvági til parkeringspláss 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 17.04.2020 28/20 

2 Fíggjarnevndin 14.05.2020 30/20 

3 Býráðið 18.05.2020 50/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Borgarstjórin leggur fram uppskot um at gera parkeringspláss á matr. nr. 137c uppi í 
Húsi í Miðvági. 
 
Tað eru stórir trupuleikar av parkeraðum bilum fram við vegnum í økinum, og tí er 
átroðkandi at fáa fleiri pláss, har bilar kunnu parkerast uttan at verða til ampa fyri 
ferðsluna. 
 
Tekniski leiðarin hevur gjørt uppskot um hvussu parkeringsplássið kann skipast.  
 
Av tí at stórur jarðarmunur er á matriklinum verður mett, at best er at skipa tað 
soleiðis at 9 p-pláss hava innkoyring frá Áargøtu, og 9 p-pláss hava innkoyring frá 
Kálvalíðvegnum. 
 
Tekniski leiðarin metir at arbeiði kann gerast fyri Kr. 547.780,- uttan mvg. 
 
Kommunan eigur matrikulin, ið liggur í øki B-sethúsaøki. 
 
 
 
Tekniska nevnd 17. april 2020: 
Avgerð: 
Viðmælt. 
 
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020: 
Avgerð: 
Viðmælt. 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
Samtykt. 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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51/20 Støðutakan til umsókn frá Miðvágs Bóltfelag um fígging til 
nýggj ljós við fótbóltsvøllin í Miðvági 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentunar- og trivnaðarnevndin 29.04.2020 23/20 

2 Fíggjarnevndin 14.05.2020 31/20 

3 Býráðið 18.05.2020 51/20 

 
 
Málslýsing: 
 
MB søkir kommununa um stuðul til nýggj ljós við fótbóltvøllin í Miðvági.  
Samlaði kostnaðurin fyri ljósini er 124.000.  
MB boðar frá, at tey klára at gjalda helvtina av kostnaðinum sjálvi og søkja sostatt um 
kr. 62.000 í stuðli. 
 
Mentunar- og trivnaðarnevndin 29. april 2020:  
Avgerð:  
Nevndin mælir til at kommunan rindar fulla kostnaðin fyri nýggj ljós.  
 
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020:  
Avgerð:  
Mælt verður til at stuðla við allari upphæddini, sum er kr. 124.000,- og avseta 
peningin á eykaætlan. 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við fíggjarnevndini. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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52/20 Uppskot frá borgastjóranum Eyðdis H. Niclasen um at gera 
ábøtur á vegin inni á Støð 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 17.04.2020 33/20 

2 Fíggjarnevndin 14.05.2020 32/20 

3 Býráðið 18.05.2020 52/20 

 
 
Málslýsing: 
 
Borgarstjórin skjýtur upp at støða verður tikin til at gera vegin inni á Støð í Miðvági í 
betri stand, við at leggja tilfar á fyri síðan at asfaltera. 
 
Í longri tíð hevur verði arbeitt við at umvæla og byggja hús í grannalagnum. Eisini er 
grivið fyri nýggjum leiðingum í vegnum.  
Hetta hevur gjørt at vegurin í dag er í sera ringum standi, og eigur hann tí at verða 
umvældur. 
 
Viðmerkingar frá umsitingini:  
 
Um vegurin verður umvældur og asfalteraður í allari longdini verður mett at 
Kostnaðurin verður umleið Kr. 255.000,- uttan mvg. Umsitingin innheintar sjálvandi 
tilboð uppá arbeiðið, fyri at fáa ein endaligan kostnað, um arbeiði skal gerast. 
 
 
Tekniska nevnd 17. april 2020:  
Avgerð:  
Viðmælt at gera arbeiðið og leggja tað inn í ein prioriteringslista.  
 
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020:  
Avgerð:  
Mælt verður til at taka undir við teknisku nevnd.  
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at arbeiðið skal gerast næstu ferð kommunan fær leverað asfalt. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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53/20 Støðutakan til umbøn frá Giljanes Bussum, at tey sleppa at 
koyra 10. flokk skúlaárið 2020/2021. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentunar- og trivnaðarnevndin 29.04.2020 25/20 

2 Fíggjarnevndin 14.05.2020 33/20 

3 Býráðið 18.05.2020 53/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Giljanes Bussar biðja í skrivi dagfest 12.03.2020 um váttan fyri, at tey fáa koyringina 
við 10. flokksbørnum skúlaárið 2020/2021. Hetta sum treyt fyri, at bussur til at kunna 
taka koyristólsbrúkara verður keyptur. 
 
 
 
Mentunar- og trivnaðarnevndin 29. april 2020: 
Avgerð: 
Nevndin mælir til at geva Giljanes Bussum tilsøgn um, at tey fáa koyringina hjá 10. 
flokks børnum skúlaárið 2020/21. 
 
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020: 
Avgerð: 
Mælt verður til at taka undir við mentunar- og trivnaðarnevndini. 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við mentunar- og trivnaðarnevdini. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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54/20 Umsókn frá Miðvágs Grót um at broytingar verða gjørdar í 
sáttmála um grótbrotið í Miðvági 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Vinnu- og havnanevndin 27.04.2020 11/20 

2 Fíggjarnevndin 14.05.2020 34/20 

3 Býráðið 18.05.2020 54/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Miðvágs grót Sp/f søkir um at broyta sáttmálan teir hava við Vága kommunu, so at 
tað sum er eftir at spreingja verður standandi, uttan at byggja ein skráa upp móti 
beninum, sum avtalað í sáttmálanum. 
 
Teir meta at tað hevði verið skilagott ikki at gjørt skráan, tí upplandið verður so lítið 
um hann verður gjørdur. 
 
Eisini vísa teir á at økið hevði verið vælegnað til vinnuligt virksemi, tá liðugt er at 
spreingja. 
 
Viðmerkingar frá umsitingini: 
 
Umsitingin vísir á at um umsóknin verður gingin á møti, eigur tað ið Miðvágs grót 
sparir við ikki at gera skráan, at verða príssett. Kostnaðurin ið ikki verður avhildin, 
eigur at koma kommununi til góðar, møguliga við mótrokning fyri planering av 
økinum, sum skal gerast loypandi meðan arbeiði fer fram. 
 
Vinnu- og havnanevndin 27. april 2020: 
Avgerð: 
Nevndin mælir frá at ganga umsóknini á møti. 
 
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020: 
Avgerð: 
Mælt verður frá at ganga umsóknini á møti 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt, ikki at ganga umsóknini á møti. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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55/20 Eigarin av matr. nr. 22o í Miðvági søkir um at keypa ella fáa 
nýtslurætt til part av parkeringsøkinum eystanfyri hús síni. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 17.04.2020 36/20 

2 Fíggjarnevndin 14.05.2020 40/20 

3 Býráðið 18.05.2020 55/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Eigarin av matr. nr. 22o Sigtór Petersen er vorðin varðugur við, í sambandi við 
marknaseting av matriklinum, at hús hansara standa nærri almenna 
parkeringsplássinum, enn hann upprunaliga fekk upplýst áðrenn hann bygdi. 
 
Hann hevur alla tað tíð hann hevur búð í húsunum, hildið seg átt yvir til byrjanina av 
affaltinum á parkeringsplássinum. 
 
Eftir marknasetingina sær hann at húsini standa so tætt móti parkeringsplássinum, at 
tað er ikki pláss til at koyra ein bil niðan um húsini, sum hann annars hevur gjørt 
higartil. 
 
Hann søkir tí um loyvi at keypa ella fáa nýtslurætt til ein part av parkeringsplássinum. 
 
Viðmerkingar frá umsitingini: 
 
Um umsóknin verður gingin á møti verður pláss fyri 5 parkeringsbásum, hetta er 
sama tal, sum í dag. Annars hevði veri møguligt at gjørt 6 parkeringbásar. 
 
Umsitingin metir ikki at tað er nakar trupulleiki at ganga umsóknini á møti tí øll, ið 
búgva fram við vegnum, hava pláss fyri tveimum bilum inni á egnum matrikli. 
 
Tekniska nevnd 17. april 2020: 
Avgerð: 
Viðmælt at selja avmerkta økið. 
 
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020: 
Avgerð: 
Viðmælt at taka undir við teknisku nevnd 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at ganga umsóknini á møti. 
 
[Gem]  
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56/20 Eigari av matr. nr. 22m í Miðvági søkir um stuðul til at laða 
garð móti almennum parkeringsplássi 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 17.04.2020 37/20 

2 Fíggjarnevndin 14.05.2020 41/20 

3 Býráðið 18.05.2020 56/20 

 
 
Málslýsing: 
 
Hans Bogi Ellefsen søkir um stuðul til at laða garð móti almennum parkeringsplássi. 
 
Hann søkir um stuðul til meirkostnaðin av at laða garðin, men vil sjálvur gjalda tað, ið 
svarar til at stoypa garðin. 
 
Upphæddin søkt verður um er Kr. 54.654,60 
 
Viðmerkingar frá umsitingini: 
Kommunan hevur í fleiri førðum laða garð frammanfyri almenn parkeringspláss. 
Fyrimunurin við einum laðaðum garði er at hann krevur onki viðlíkahald og stendur 
líka vakur í nógv áratíggu. 
 
 
Tekniska nevnd 17. april 2020:  
Avgerð:  
Frámælt, nevndin metir at kommunan eigur at laða garðin um parkeringsplássið sjálv.  

 
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020:  
Avgerð:  
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá teknisku nevnd.  
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við teknisku nevnd. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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57/20 Umsókn um stuðul til laðaðan garð móti almennum 
parkeringsplássi 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 17.04.2020 38/20 

2 Fíggjarnevndin 14.05.2020 42/20 

3 Býráðið 18.05.2020 57/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Eigarin av matr. nr. 22o Sigtór Petersen, søkir um stuðul til at laða garð móti 
almennum parkeringsplássi. 
 
Hann søkir um stuðul til meirkostnaðin av at laða garðin, men vil sjálvur gjalda tað, ið 
svarar til at stoypa garðin. 
 
Upphæddin søkt verður um er Kr. 54.654,60 
 
Viðmerkingar frá umsitingini: 
 
Kommunan hevur í fleiri førðum laða garð frammanfyri almenn parkeringspláss. 
Fyrimunurin við einum laðaðum garði er at hann krevur onki viðlíkahald og stendur 
líka vakur í nógv áratíggu. 
 
 
 
Tekniska nevnd 17. april 2020: 
Avgerð: 
 
Frámælt, nevndin metir at kommunan eigur at laða garðin um parkeringsplássið sjálv. 
 
 
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020: 
Avgerð: 
Mælt  verður til at taka undir við tilmælinum hjá teknisku nevnd 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við teknisku nevnd. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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58/20 Borgarstjórin biður mentunar- og trivnaðarnevndina viðgera 
skriv frá Miðvágs Róðrarfelag 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentunar- og trivnaðarnevndin 29.04.2020 31/20 

2 Tekniska nevnd 06.05.2020 48/20 

3 Fíggjarnevndin 14.05.2020 37/20 

4 Býráðið 18.05.2020 58/20 

 
 
Málslýsing: 
 
Vága kommuna hevur móttikið soljóðandi skriv frá Miðvágs Róðrarfelag, sum 
borgarstjórin biður mentunar- og trivnaðarnevndina viðgera og taka støðu til: 
 
 
«Viðvíkjandi Vestanstevnu 2020 

Samband við at Vestanstevnan verur í Miðvági í ár er hon sett til at vera 18. Juli.  

Í hesum korona tíðum er einki avgjørt enn hvussu kappróðurin verur skipaður, og 

hvussu raðfilgju tað verur. 

Avtalan sum MR hevur við Vága kommunu um at málstengur, fesir og annað í 

samband við kappróðrarmáli er ikki gjørt enn eftir ætlan kemur RSF vestur at góð 

kenna róðrarøki uml 08.05. 

Á fundinum við RSF tann 25.04 var ein møguleiki at Vestanstevnan verur fyrsta 

stevnan í ár, tað verur avgjørt 09.05 um so er at hon verur tann fyrsta vilja vit í MR 

heita á kommuna um at snakka við lund viðvikjandi aliringunum í liggja ímillum 

pirnanar, tann uttasta og tann í er við Snarfrost.  

Vit vilja eisni her við spyrja um loyvi at fáa eina maskinum sum skal halda startinum á 

1000m á økinum hjá Luna, og har skulu 4 mans hava loyvi at ganga sum skulu leggja 

startin út.  

Vilja vit í MR heita á kommuna um at seta seg í samband við Kristianshavn um hann 

ruddar øki sum hann varar av í bátahylinum. 

Vit vilja eisini heita á kommunina um at seta seg í samband við Uni car um at rudda og 

flyta bilar á teirra øki. 

Fyri at vitt kunnu fáa allar bilar og bátar út á bakka so mugu allir bátar og bingir sum 

standa uppi á landi í bátahylinum flytast.  

Ytra bryggja má øll ruddast. 

Vh Miðvágs Róðrarfelag” 

 
 



 

 Formansváttan:____________ 
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Mentunar- og trivnaðarnevndin 29. april 2020:  
Avgerð:  
Nevndin mælir til at kommunan veitir Miðvágs Róðrarfelag praktiska hjálp til 
fyrireiking, soleiðis sum biðið verður um í skrivinum.  
 
Tekniska nevnd 06. maj 2020:  
Avgerð:  
Nevndin tekur undir við mentunar- og trivnaðarnevndini.  
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020:  
Avgerð:  
Mælt verður til at taka undir við mentunar- og trivnaðarnevndini.  
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt av taka undir við mentunar- og trivnaðarnevndini. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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59/20 Borgarstjórin biður mentunar- og trivnaðarnevndina um at 
viðgera og taka støðu til fyrispurning frá Miðvágs Róðrarfelag um 
kappróður á Vestanstevnu 2020 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentunar- og trivnaðarnevndin 29.04.2020 32/20 

2 Tekniska nevnd 06.05.2020 49/20 

3 Fíggjarnevndin 14.05.2020 38/20 

4 Býráðið 18.05.2020 59/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Vága kommuna hevur móttikið soljóðandi skriv frá Miðvágs Róðrarfelag, sum 
borgarstjórin biður mentunar- og trivnaðarnevndina viðgera og taka støðu til: 
 
“Viðvíkjandi kappróðrinum í summar  

Sum tað sær út í hesum korona tíðum, er einki avgjørt tikin enn víðvíkjandi FM-

kappróðrinum. Á fundi leygardagin 25.04 vóru øll kappróðrarfeløguni á fund við RSF, 

var avgjørt at birja at venja. 27.04 – Vaksnu manningarnar byrja ar venja – Kvinnur og 

menn 5-, 6-, 8- og 10- mannafør. 

04.05 – Dreingir- og gentumanningarnar at venja. 

11.05 – Eru umstøurnar til tað, byrja barnamanningarnar at venja. 

Tað kom nógv alternatift fram hvussu man skuldi skipa kappróðurin í summar, har 

millum annað kemur kappróðurin at taka nógv longri tíð at avgreiða, orsøkin til tað er 

at man ikki at samla óv nógv fólk.  

Tað kom eisini fram á fundinum at tað vóru onkrir stevnu fyrireikarir sum ikki føldu seg 

heilt førir fyri at halda stevnu, tí at teir ikki hava møguleikan at fáa tí hjálp teimum tørvar. 

Tað verur aftur fundur við RSF 09.05 har tað verur endaliga avgjørt hvussu stevnurnar 

vera lagdar í summar og um tað verur FM ella ikki FM ella um tað vera stevnur ella 

ikki. 

RSF hevur biði øll feløguni sum skulu hava stevnur í ár, um at gera eitt tilmali um 

hvussu man skal skipa eina stevnu, við at ikki savna og nógv fólk. 

Tað skal vera RSF í hendi mánadagin 04.05.  

Sum støðan er nú er Vestanstevnar sett at vera 18. Juli tað halda vit okkum til fyri fyrst. 

Vit í Miðvágs Róðrarfelag hava eina ætlan um hvussu man kann halda eina stevnu 

uttan at savna ov nógv fólk við onkum á skoðarum. 

Í hesum sambandi vilja vit spyrja Vága kommunu um tað er møgulikt at hava 1-3 róðrar 

á Miðvági í summar.” 



 

 Formansváttan:____________ 
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Mentunar- og trivnaðarnevndin 29. april 2020: 
Avgerð: 
 
Nevndin mælir til, at kommunan veitir neyðuga hjálp fyri at kunna avvikla 3 
kappróðrar summarið 2020. 
 
 
Tekniska nevnd 06. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Nevndin tekur undir við mentunar- og trivnaðarnevndini 
 
 
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020: 
Avgerð: 
Taka undir við mentunar- og trivnaðarnevndini 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
 
Samtykt at taka undir við mentunar- og trivnaðarnevndini. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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60/20 Eykaætlan EXTRA20_01 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Fíggjarnevndin 14.05.2020 36/20 

2 Býráðið 18.05.2020 60/20 

 
 
 
Málslýsing: 
 
Mál nr. 20/00213 
Keyp av SÌF húsinum      kr. 1.350.000,- 
Konto 3131 Rakstrarstað 61000-1 Fastogn løga 
 
Mál nr. 20/00238 
Afturrindan av ansingargjaldinum fyri apríl í samband við korona 
Konto 2170 Rakstrarstað 31010  Miðgarður kr. 220.000,- 
Konto 2170 Rakstrarstað 31050  Sóljugarður kr. 170.000,- 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 14. maj 2020: 
Avgerð: 
Viðmælt. 
 
 
 
Býráðið 18. maj 2020: 
Avgerð: 
Samtykt. 
 
[Gem]  
  



 

 Formansváttan:____________ 
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Fundurin lokin kl. 20:15 

 
 
 

Eyðdis Hartmann Niclasen 
 
 
 

Rósa Samuelsen 
 
 
 

Dagbjørn Hansen 
 
 
 

Albert Ellefsen 
 
 
 

Jens Gaardlykke 
 
 
 

Heðin Poulsen 
 
 
 

Jonhard Joensen 
 
 
 

Jórun S. Haraldsen 
 
 
 

Jónhard Selfoss 
 
 
 

Tórdis Dam Johannesen 
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