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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 10. desember 2015 
 

Møttir vóru: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Magni Bertholdsen, Eyðfinn Debes, Martin í 

Nesi, Niels J. Thomsen og Niels Olaf Eyvindsson, ið møtti fyri Jóhan Eli Poulsen.  

 

Fundurin varð settur kl. 16.40. 

 

1.   Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Suðuroyar Svimjifelag. 

Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 10.000,-. 

 

2.   Umsókn um stuðul við keyp av bókini Stállínuskipini 1961-62. 

Samtykt varð ikki at keypa bókina við fýra atkvøðum ímóti og trimum fyri. 

 

3.   Skriv frá Hornorkestrinum í Suðuroynni um m.a. musikkstevnu í 2016. 

Orkestrið bjóðar seg fram til at spæla til ymisk tiltøk, har ynski er um tað. Í apríl 2016 skulu tey 

vera vertir fyri árligu Musikkstevnuni. Samtykt varð við fimm atkvøðum fyri og tveimum ímóti 

at stuðla við kr. 5.000,-. Eyðfinn Debes og Magni Bertholdsen vóru ímóti.  

 

4.   Umsókn frá Jens Hákun Leo um leingjan av avtalu í sambandi við Hvalbiar søgu. 

Samtykt varð einmælt at útseta málið til komandi fund og fáa fleiri upplýsingar í málinum. 

 

5.   Umsókn frá 2. deild hjá ROYN um stuðul til Íslandsferð. 

Samtykt varð at siga frá, at kommunan er sinnað at stuðla við einum parti, men ynskja fleiri 

upplýsingar, m.a. um hvussu nógv fólk verða í ferðalagnum. 

 

6.   Uppskot um bygdarráðsfundir í 2016. 

Samtykt varð einmælt at taka undir við uppskotinum um fundir. 

  

7.   Leigusáttmáli Sambýlið í Hvalba. 

Kommunurnar í Suðuroynni hava gjørt av, at Bú- og Heimatænastan í Suðuroy leigar bygnin-

garnar frá eigarunum til at reka eldrarøktina v.m. Nýtsluvíddin á matr. nr. 224b í Hvalba er 426 

m2 og er leigan avtalað til kr. 850,00 pr. m2 uttan MVG. Samtykt varð einmælt at góðtaka 

sáttmálan. 

 

8.   Onnur viðgerð av eykajáttan 2015. 

Eykajáttanin á kr. 1.586.000,- varð einmælt samtykt.  
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9.   Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund. 

      Tekniska nevnd: 

a) Skriv frá vatnfelagnum á Hamri. 

b) Skriv frá Vatnsýnisnevndini í sambandi við vatnskaða. 

c) Umsókn um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 19l, Hvalba. 

d) Umsókn um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 128n, Hvalba. 

       

10. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

       

      Tekniska nevnd (framløga Magni Bertholdsen): 

a) Skriv frá vatnfelagnum á Hamri: Vísandi til herdu krøvini í sambandi við veitan av drekki-

vatni til borgarar, heitir vatnfelagið á Hamri á Hvalbiar Kommunu um at yvirtaka ábyrgdina 

av vatnveitingini og at partarnir taka upp samráðingar hesum viðvíkjandi. Samtykt varð eftir 

tilmæli frá Teknisku nevnd at útseta málið til komandi fund. 

b) Skriv frá Vatnsýnisnevndini: Í sambandi við vatnskaða á Skálavegi 3, hevur Vatnsýnisnevn-

din verið á staðnum og er komin til ta niðurstøðu, at ein drening má leggjast úr kjallaranum 

tvørtur um vegin, so grundvatnið kann renna frá. Veitin verður grivin og kommunan bindur 

í drenið.  

c) Umsókn um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 19l: Samtykt varð einmælt at geva byggiloyvi til 

bilhús sambært umsókn, givnum upplýsingum og tekningum, treytað av, at Landsverk ge-

vur loyvi og at bygt verður sambært byggisamtyktini.  

Niels Jacob Thomsen luttók ikki í viðgerðini av fylgjandi máli: 

d) Umsókn um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 128n: Samtykt varð einmælt at geva byggiloyvi 

til sethús sambært umsókn, givnum upplýsingum og tekningum, treytað av, at bygt verður 

sambært byggisamtyktini.   

        

      Trivnaðarnevnd (framløga Rúni Thomsen): 

a) Skúlabarnaflutningur innan kommunu: Rúni kunnaði um fund, har Kartni Fornagarð hevur 

sagt frá, at hann góðtekur, at gjaldið fyri skúlabarnaflutningin frá okt. 2015 til okt. 2016 

verður kr. 32.500,- við MVG um mánaðin. Samtykt varð einmælt at taka undir við hesum og 

at gjøgnumganga orðingina í sáttmálanum fyrst í komandi ári. 

 

Vega- og havnanevnd (framløga Eyðfinn Debes): 

a) Vegur til matr. nr. 192b á Hólum: Eyðfinn upplýsti um, at í sambandi við skriv um veg til 

húsini matr. nr. 192b, verður hetta útsett til seint á vári 2016. 
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      Fíggjarnevnd (framløga Trúgvi Gudmundarson): 

a) Yvirtøka av Roynhøllini: Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið um yvirtøku av Roynhøllini og 

hevur í hesum sambandi eisini havt fundir við nevndina hjá Royn. Samtykt varð einmælt ef-

tir tilmæli frá nevndini, at Hvalbiar Kommuna yvirtekur Roynhøllina frá 15. desember 2015. 

Keypspeningurin fyri ognina er sambært uppskoti til skeyti kr. 272.000,-. Samtykt varð 

somuleiðis at taka undir við reglugerðini fyri Roynhøllina, har nýtslurætturin hjá Bóltfelag-

num Royn er staðfestur.   

 

 

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 18.15 

 

 

 

 

Trúgvi Gudmundarson                 Rúni Thomsen              Magni Bertholdsen 

 

 

 

Eyðfinn Debes               Martin í Nesi            Niels Jacob Thomsen          Niels Olaf Eyvindsson  

              


