
 Gerðabók 
 Útskiftingin 
 M.j.nr. 41-35-0012 
 

 
 

adr.:  Umhvørvisstovan, Traðagøta 38   Postboks 2048   165 Argir   -  Tel 34 24 00   Faks 34 24 01   us@us.fo   www.us.fo 

  

 

 
 

Innangarðsútskifting 
í 

Hesti  
 

Úrskurður sagdur 14. des. 2012 
 

 

 
 
 
 

mailto:us@us.fo�


 Innangarðsútskifting í Hesti  

 
M.j.nr. 41-35-0012 Gerðabók 2 
 

 
Pag. 2857 Ár 2004 mikudagin 12. mai kl. 10.00 varð útskiftingarfundur settur í bygdarstovuni í Hesti 
at viðgera mál um innangarðsútskifting av Hests bygd. 
Fram varð lagt: 

Skjal nr. 1

Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin, svaraði eingin. 

: Lýsing í Dimmalætting og Sosialinum leygardagin 7. og týsdagin 10. februar 2004, 11. mai í 
Dimmalætting og lýsing í kunngerðatalvuni. 

 Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan. 

Skjal nr. 2

 

: Grannastevnuviðtøkan frá 19. juni 2002 við tilhoyrandi skjølum og góðkend av Føroya 
jarðarráð. 

Skjal nr. 3

Pag. 2858 

: Skriv frá Vinnumálastýrinum dagfest 10. januar 2003, har Øssur Á. Midjord er uppnevndur til 
útskiftingarformann. 

Skjal nr. 4

 Habiliteturin varð viðgjørdur. Nevndarlimirnir vita seg ikki vera so nær skyldar ella svágdar við nakran 
ognara í Hesti, at tað nemur teirra habilitet. 

: Útskrift úr rættarbókini 25. mars 2003, har Jákup Skoradal, Norðoyri og Jytta Juul, 
Funningsfjørður verða uppnevnd til nevndarlimir. 

 Eingin hevði viðmerkingar til habilitetin, og er nevndin skipað soleiðis: 

  Øssur Midjord, matrikulstjóri, formaður 

  Jákup Skoradal, nevndarlimur 

  Jytta Juul, nevndarlimur 

 Sambært § 5, stk. 2, undirskrivar nevndin soljóðandi váttan: 

 ”At eg vil leggja mær eina við og óheftur útinna tær skyldur, sum liggja á mær sum 
útskiftingarnevndarlimi, tað vátti eg við hond míni undir trúnaðartreytum”. 

            Øssur Á. Midjord Jákup Skoradal Jytta Juul  

Pag. 2859 20 eigarar vóru møttir. 

 Frá Matrikulstovuni møtti Jógvan R. Frýdal. 

 Víst varð til § 10, har útskiftingarkravið kann takast aftur, um øll, sum atkvøddu fyri útskifting á 
grannastevnu, ynskja tað. Eigararnir ynsktu útskifting. 

 Nevndin hevur kannað eigindómsviðurskiftini. Sambært matrikulin eru 107 matr. nr., tá eru hús og neyst 
tald við, og 610 lutir. Fleiri matr. nr. hava yvir 20 lutir. Tey størstu matr. nr. hava um 40 lutir. Sambært § 2 í 
útskiftingarlógini er grundarlag fyri útskifting. 

  Ásett verður: Útskifting innangarðs av Hests bygd verður at fremja. 

 Matrikulin og matrikulkortið verða grundarlagið undir útskiftingini. 

 Skjal nr. 5

 Greitt varð frá mannagongdini fyri innangarðsútskifting. Serliga at øll ognin hjá eigarum verður løgd við so 
fáum lutum sum gjørligt. 

: Eigaralistar fyri Hests bygd. 

 Tosað varð um, hvussu skiftið kann fremjast. Eigararnir hildu at neyðugt var at leggja ognirnar í tveimum 
lutum, tá stórur munur er á besta bøi í miðjuni og innleggini norðan- og sunnan fyri bygdina. 

  Eisini varð tosað um garðahald. Møguleikarnir, sum vórðu nevndir, vóru: 
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 1. Kommunan heldur garðarnar fyri eigaranna rokning eftir innangarðs vídd ella meti, ella eftir markatali 
uttangarðs. 

 2. Garðarnir verða býttir til hagarnar, og hagarnir halda garðin fyri eigaranna rokning eftir markatali. 

 3. Garðarnir verða býttir millum eigararnar, soleiðis at teir fáa ein tein við stiki og ein við garði. 

 Pag. 2860 Fleiri eigarar vóru sinnaðir at velja 3. møguleikan. 

 Formaðurin greiddi frá, at til ber at gera uppskot til nýtt garðabýti í samband við fyribilsplanin, tó vil 
útskiftingin ikki leggja orku í at meta útgarðin.  

 Heitt varð á eigararnar at uppnevna 4 fólk, sum umboða allar eigararnar, at hjálpa nevndini at seta virði á 
tey ymisku økini í bønum.  

 Uppnevnd vórðu: 

 Sanna Silvurstein, Jørmund Zachariasen, Anskar Lenvig og Fríðbjørg  Zachariassen. 

 Øll vórðu góðkend av nevndini. 

 Formaðurin svaraði spurningum um skiftið, kostnað og mannagongd. 

 Fundurin varð lokin kl. 11.15. 

 

 Kl. 11.40 varð fundur settur við teimum, sum fundarfólkið hevði uppnevnt at hjálpa nevndini við 
virðismetingini av bønum.  

 Fyri eigararnar møttu Sanna Silvurstein, Jørmund Zachariasen, Anskar Lenvig og Fríðbjørg Zachariassen. 

  Nevndin var fullmannað. Frá Matrikulstovuni møtti Jógvan Frýdal. 

 Á kort yvir allan bøin varð sett meting av økjunum í prosentum í mun til økið, sum varð sett til 100 %. 
Ortofoto í litum varð nýtt at samanbera bøin. 

 Fyribilsmeting: 

 Økið frá kirkjuni til gjónna báðumegin vegin 100%. 

 Frá gjónni norðureftir undir vegnum, fallandi til 50%. Tó undir hamrinum 5%. 

 Frá gjónni norðureftir yvir vegnum og Uppi í Gerðum hægst 50%.  

 Økið yvir bygdini 100%, við frádrátti fyri hall undir garðinum 50%. 

Pag. 2861 Økið sunnanfyri Garðajørð báðumegin vegin hægst 30%. 

 Tey uppnevndu vóru samd um økismetingina. 

 Fundurin endaði kl. 12.00. 

 

 Eftir matarsteðg byrjaði metingin av innangarðs.  

 Nevndin gekk um lendið og metti jørðina við góðum stuðli frá uppnevndu eigarunum. 

 Metingin endaði kl. 17.45. 

 Nevndin var samd um, at Matrikulstovan ger góðskumetingarkort, og at nevndin kann broyta metingina, 
tá hon er skrásett á kortið. 

 

              Øssur Á. Midjord Jákup Skoradal Jytta Juul  
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Pag. 2862 Mikudagin 17. november 2004 kl. 9.30 varð útskiftingarfundur settur í bygdarstovuni í Hesti at viðgera 
mál um innangarðsútskifting av Hests bygd. 

 Fram varð lagt: 

 Skjal nr. 6

 Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin, svaraði eingin. 

: Lýsing í Dimmalætting og Sosialinum leygardagin 6. og týsdagin 9.  november 2004 og lýsing í 
kunngerðatalvuni. 

 Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan. 

 Nevndin møtti fullmannað. 

 Frá Matrikulstovuni møtti Árni Midjord. 

 Gerðabókin pag. 2857 - 2861 varð lisin. 

 Eingin hevði viðmerkingar til gerðabókina. 

 Møttir eigarar: 

 Ansgar Lenvig, Hallur Johannesen, Hans Jákup Niclasen, Jákup Pauli og Sanna Silvurstein, Fríðbjørg 
Zachariassen, Petur Lyngvej, Hans Danielsen, Jørmund Zakariassen og Eyðfinn Lenvig. 

 Fram varð lagt: 

 Skjal nr. 7

Pag. 2863 

: Góðskumetingin, bókað á matrikulkort í 1:1.000. 

Skjal nr. 8

 Formaðurin greiddi frá, hvønn týdning tað hevur fyri skiftið, at góðskumetingin er í lagi, og heitti á 
eigararnar um at gera vart við seg, um teir meta seg koma fram á skeivar metingar. 

: Góðskumetingin á lutaskrá. 

 Góðskumetingin er førd á útskiftingarkort. Hesi kort liggja frammi á Matrikulstovuni og hjá kommununi. 
Eigararnir skulu innan fjúrtan dagar boða útskiftingarnevndini frá, um teir hava nakra atfinning til 
boniteringina. Nevndin tekur so støðu til atfinningarnar og boðar viðkomandi frá skrivliga. 

 Møguligar rættingar ella atfinningar skulu vera skrivligar og stílast til útskiftingar-nevndina, Matrikulstovan, J. 
Broncks gøta 27, Tórshavn. 

 Nevndin viðgerð allar viðmerkingar og boðar skrivliga frá, hvørja støðu hon hevur tikið. 

 Eftir hetta verður boniteringin sum heild latin til ákæru við lýsing í Dimmalætting og Sosialinum, samanber § 
51 í útskiftingarlógini, sjálvt um útskiftingin ikki er lokin. Hetta verður gjørt fyri at leggja fast býtisgrundarlag, 
áðrenn býtið verður framt. Møgulig kæra skal stílast til yvirútskiftingarnevndina v/ Sorinskrivaranum, 
Tórshavn, og er kærufreistin 3 mánaðir. 

 Heitt varð á eigararnar um at seta ynski fram um, hvar teir ynskja, at teirra ogn verður løgd undir 
útskiftingini. Ynskini skulu vera skrivlig, stílast til útskiftingarnevndina, Matrikulstovan, J. Broncks gøta 27, 
Tórshavn, helst innan 7. desember 2004. 

Pag. 2864 Nevndin mælir til, at kannað verður, um møguleiki er fyri, at Syðripartur fær vetrarbitið á parti av 
innangarðsjørðini. 

 Tosað varð um vetrarfriðing og garðahald. Mælt var til, at vetrarfriðing av bygdini varð framd við semju 
millum uttangarðs og kommununa. 

 Eigararnir ynskja, at garðskyldan verður býtt eftir markatali, soleiðis at hvør eigari fær part av grótgarði og 
part av hegni. Hagastýrini skulu hava átalurætt og rætt at røkja garðin fyri eigarans rokning, um garðurin 
ikki kann góðkennast, tá seyðurin skal av bønum. 

  Øssur Á. Midjord Jákup Skoradal Jytta Juul  
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 Eftir fundin varð nýggjur fundur settur við kommununa. 

 Nevndin var fullmannað. 

 Frá kommununi møttu Hans Jákup Niclasen, Eyðfinn Lenvig og Tróndur Lyngvej. Frá Matrikulstovuni møtti 
Árni Midjord. 

  Tosað varð um vetrarfriðing av bygdini og útbygging av kommununi. 

 Semja var um, at fyribilsplanurin skal samsvara bygdarplanin frá 1987. Tó skal økið omanfyri svimjihylin og 
økið omanfyri norðara grótkast við í ognartøkuna. 

 

              Øssur Á. Midjord Jákup Skoradal Jytta Juul  

 

Pag. 2865 Ár 2005 týsdagin tann 1. mars kl. 11.00 var útskiftingarfundur settur á Matrikulstovuni at viðgera 
viðmerkingar til góðskumetingina. 

 Nevndin møtti fullmannað. 

 Freistin fyri viðmerkingum til góðskumetingina er úti. 

 Hesar viðmerkingar eru komnar inn: 

 Jørmund Zachariassen metir, at lutir nr. 708 og 717 skulu hava sama met sum lutir nr. 709 og 716. Tað vil 
siga 15%, teir eru 10%. 

 Lutur nr. 719 er veltur og eigur at hava sama met sum lutur nr. 722. Tað vil siga 20%, hann er 10%. 

 Lutir nr. 251 og 252 eiga at hava sama met sum lutur nr. 254. Tað vil siga 100% teir eru 95%. 

 Odmar Poulsen metir, at lutur nr. 151 er ov lágt mettur í mun til traðirnar norðanfyri. 

  Lutur nr. 151 hevur sama bonitet sum lutirnir í økinum. Skal % hækkast, verður luturin hægst metti lutur í 
økinum. 

 Í luti nr. 301 er meira velt. Spurningurin er, um tað skal verða 25% ella lægri. 

 Lutur nr. 385 eigur at vera 60%. Luturin er 50%, tað sama sum hinir lutirnir í økinum. 

Pag. 2866 Nevndin ásetir

 Lutur nr. 708, 717 og 719 verða 15%. 

: 

 Lutur nr. 385 skal verða 55%. 

 Við hesum broytingum verður góðskumetingin staðfest og latin serskild til ákæru. 

 Kærur skulu vera skrivligar og stílast til Yvirútskiftingina, Sorinskrivarin, Tórshavn. 

 Kærufreistin er 3 mánaðir frá 15. mars. 

 Kærararnir fáa skrivlig boð um avgerðina. 

 

             Øssur Á. Midjord Jákup Skoradal Jytta Juul  
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Pag. 2867 Ár 2006 hósdagin 4. mai kl. 9.30 varð útskiftingarfundur settur í bygdarstovuni í Hesti at viðgera 
innangarðsútskifting av Hests bygd. 

 Fram varð lagt: 

 Skjal nr. 9:

 Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin, svaraði eingin. 

 Lýsing í Dimmalætting og Sosialinum 24. og 26. apríl 2006 og lýsing í kunngerðatalvuni. 

 Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan. 

 Jákup Skoradal hevur sagt seg frá sum nevndarlim, og er Olaf í Garði Joensen, Eiði boðsendur í hansara 
stað. 

 Olaf í Garði Joensen undirskrivar ta á pag. 2858 bókaðu váttan sbrt. § 5, stk. 2, í útskiftingarlógini. 

 Váttanin varð lisin upp og undirskrivað. Gegnið hjá Olaf í Garði Joensen er í lagi.  

 Nevndin møtti fullmannað. Frá Matrikulstovuni møtti Jógvan R. Frýdal. 

 Gerðabókin pag. 2862-2866 varð lisin. 

 Møttir eigarar: Kartin Lenvig, Petur Lyngvej, Sæbjørn Johannesen, Jørmund Zachariassen, Magnus 
Danielsen, Hans Edvard Thomsen, Ebbi Rasmussen, Hans Jákup Niclassen, Jákup Pauli Silvurstein, Súsanna 
Lenvig, Magnus Zachariassen, Fríðbjørg Zachariassen, Sanna Silvurstein og Tróndur Lyngvej. 

Skjal nr. 10

Pag. 2868 Tórshavnar kommuna hevur gjørt bygdarplan fyri Hests bygd í samráð við hestsnevndina, og eru hesi øki 
við í ætlaðu kommunalu ognartøkuni. 

: Kunngerð um kæru av góðskumetingini. Eingin kæra var til góðskumetingina. 

 Skjal nr. 11

 Greitt varð frá, hvussu ognartøkan fer fram, og at endurgjald kann latast í peningi ella jørð. Ognartøkan fer 
av felagnum. 

: Ætlaða kommunala ognartøkan, kort og eigaralisti. 

 Skjal nr. 12

 Fyribilsætlanin er so vítt møguligt gjørd út frá ynskjum eigaranna og við teirri treyt, at ognartikið lendi 
verður latið av felagnum. Um fleiri ynskja endurgjald í peningi, ella ognartøkan verður minkað, fær hetta 
stóra ávirkan á endaliga planin. 

: Fyribilsplanur við eigaralista. 

 Heitt varð á eigararnar at taka støðu til matr. nr. 14 og 41. Um tað skal býtast út á eigindómin. 

 Tosað varð um planin, og um hvussu átrokandi tað er, at eigararnir nú gera vart við seg viðvíkjandi 
fyribilsplaninum, ognartøkuni og endurgjaldi í jørð ella peningi. 

 Viðvíkjandi garðahaldi ynsktu fleiri eigarar, at teirra garðsskylda verður um teirra nýggju lutir. 

Pag. 2869 Viðmerkingar til fyribilsplanin, ognartøkuna og endurgjald í peningi ella jørð skulu vera skrivligar, stílast til 
útskiftingarnevndina, Matrikulstovan, Tórshavn innan 14 dagar. 

 Skjal nr. 11 og 12 liggja frammi á Matrikulstovuni og í Hesti eftir avtalu í 14 dagar frá 4. mai at rokna. 

 Fundurin lokin. 

  Øssur Á. Midjord Olaf í Garði Joensen Jytta Juul  
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pag. 2895 Ár 2011 mikudagin 14. september kl. 9.30 varð útskiftingarfundur settur í bygdarstovuni í Hesti at 
viðgera innangarðsútskiftingina.  

Nevndin møtti fullmannað: Petur Nielsen, formaður, Olaf í Garði Joensen og Jytte Juul, nevndarlimir. Frá 
Umhvørvisstovuni møttu Jógvan Frýdal og Óli Johansen.  

17 fólk vóru møtt. 

  

Fram var lagt:  

Skjal 13a.

Í 2007 fór Øssur Midjord, sum var formaður fyri útskiftingini í Hesti, úr starvi á Umhvørvisstovuni. Við 
brævi frá Løgmálaráðnum, dagfest 20. mai 2008, varð Arnhold Thomassen tilnevndur at taka við sum 
formaður eftir hann.  

 Lýsingar í Dimmalætting og Sosialinum 29. august 2011 og á heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni. 
Fundurin er soleiðis lógliga lýstur og settur.  

Skjal 13b.

Eingin mótmælti formansskiftinum.  

 Arnhold Thomassen er farin úr starvi á Umhvørvisstovuni, og við brævi frá Innlendis-
málaráðnum, dagfest 28. januar 2009, er Petur Nielsen uppnevndur sum formaður í innangarðs-
útskiftingarnevndini í Hesti.  

Formaðurin hevur áður undirskrivað váttanina um:  

“At eg vil leggja mær eina við og óheftur útinna tær skyldur, sum liggja á mær sum útskiftingar-
nevndarlimur. Tað vátti eg við hond míni undir trúnaðartreytum”.  

Gerðabókin frá seinasta fundi varð lisin.  

Í sambandi við ognartøkuna, ið var framløgt á seinasta fundi, hava umboð fyri Tórshavnar kommunu tann 
17. februar í ár verið á fundi við útskiftingarformannin.  

Tann 23. juni var formaðurin saman við umboðum fyri umsitingina hjá kommununi og fólki frá Umhvørvis- 
pag. 2896  stovuni í Hesti at kanna ognartøkuna. Avgjørt varð, at økini 101,103,104,105 og 106 skulu strikast, meðan 

102 verður viðkað inneftir. Økið undir svimjuhylinum verður tikið til tjaldingarstað.  

Tvær felags vegatgondir verða ognartiknar og eisini lutur nr. 590. Økið millum gamla kraftverkið og Klovan 
verður tikið.  

Nevndin hevur viðgjørdi skriv, ið inn eru komin í samband við ætlaðu kommunalu ognartøkuna (skjal 11) 
og útskiftingaræltlanina (skjal 12).  

Matr. nr. 5 vil hava ein triðing av jørðini Uppi í Gerðinum. Hetta kann fremjast.  

Matr. nr. 6. Ognartøkan við húsini verður slept.  

Matr. nr.16, mótmæla ognartøku av neysti. Tað er undirlendið, ið verður ognartikið. Viðv. 
neystinum ber til at gera leigusáttmála við kommununa. 

Matr. nr. 21. Vil hava allan lut 385 og 386. Kann fremjast.  

Matr. nr. 28. Vil ikki hava nr. 28,2. Kann fremjast.  

Matr. nr. 23. Vil hava lendi oman fyri húsini. Kann partvíst fremjast.  

Matr. nr. 32. Vil hava lut 597 aftur. Kann fremjast. Vil hava lut 796 aftur. Kann partvíst 
fremjast.  

Matr. nr. 33. Ognartøkan við húsini verður slept.  

Matr. nr. 45a. Vil hava lut 311 (brunnin) aftur. Kann fremjast.  
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Matr. nr. 46 og 47. Vilja hava lut 430 aftur. Kann fremjast.  

Matr. nr. 48. Vil hava slættari lendi nærri bygdini. Kann fremjast.  

Matr. nr. 70. Vil breiðka lut nr. 70,2 suðureftir. Kann ikki fremjast. Breiðkan av luti nr. 70,5 
móti vegnum kann fremjast.  

Tey, ið hava svarað, um tey vilja hava endurgjaldið av ognartøkuni í jørð ella peningi, hava svarað jørð, og 
pag. 2897 er útskiftingarætlanin gjørd eftir tí.  

Felagslutir eru upploystir og førdir til eigararnar.  

Hjá teimum, ið eiga fleiri matr. nr., er bøurin samlaður í eitt matr. nr.  

Kommunala ognartøkan er nógv minni nú enn í uppskotinum, sum gjørt varð í 2006. Tað førir við sær, at 
lutirnir hjá eigarunum eru størri í hesi ætlanini.  

Skjal 14.

Ognartikna lendið skal metast, og eyðvitað er lagaligast, at nevndarlimirnir verða uppnevndir sum 
metingarfólk.  

 Kommunala ognartøkan, kort og eigaralisti vórðu framløgd.  

Skjal 15

Tosað varð um garðahaldið. Fleiri eigarar høvdu orðið. Garðarnir eru býttir, og hjá teimum flestu liggja 
garðarnir í fleiri pettum, soleiðis at onkur eigari hevur garðsskyldu í upp ímóti tredivu støðum. Onkur 
eigari helt, at skipanin var góð, tað sum umráddi var, at eigararnir hildu sínar garðar. Aðrir eigarar hildu, at 
garðarnir skulu býtast av nýggjum, møguliga til báðar helvtirnar og soleiðis, at tær fingu bæði stik og 
grótgarð.  

. Útskiftingarætlan, kort og eigaralisti vóru framløgd.  

Eigararnir fáa høvi at koma við atfinningum til ognartøkuna og útskiftingarætlanina, og skulu hesar vera 
skrivligar og vera nevndini í hendi 29. september 2011.  

Fundurin lokin.  

  Petur Nielsen Jytta Juul Olaf í Garði Joensen  
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pag. 2901 Mikudagin 14. des. 2011 kl. 13.00 varð útskiftingarfundur settur í bygdarstovuni í Hesti at viðgera 

 
 Innangarðsútskifting 

  í 
  Hesti 

 Nevndin møtti fullmannað: Petur Nielsen, formaður 
   Jytta Juul 
   Olaf í Garði Joensen 

 Frá Umhvørvisstovuni: Jógvan Frýdal 
   Óli Johansen 
   Jóhann Lützen 

 Á fundinum møttu  15 eigarar 

 

 Fram varð lagt: 

 Skjal 16: Lýsing í Dimmalætting og Sosialinum 6. og 9. desember. 

 Formaðurin spurdi, um nakar mótmælti lýsingarháttinum. Tað gjørdi eingin, og formaðurin lýsti fundin 
lógliga lýstan og settan. 

 Tá freistin var úti at koma við viðmerkingum til ognartøkuna og fyribilsætlan var eingin beinleiðis viðmerk- 
pag. 2902 ing til ognartøkuna. Til fyribilsætlanina vóru fimm viðmerkingar, og eru tær viðgjørdar av nevndini. 

 

 Fram varð lagt: 

 Skjal 17:  Ognartøkusamtykt frá Tórshavnar kommunu. 

 Skjal 18: Uppnevning av metingarmonnum. 

 Skjal 19:  Metingin av ognartøkuni. 

 Formaðurin greiddi frá, hvussu metingin var farin fram, og at møgulig kæra um metingina skal vera 
skrivlig, stílast til Sorinskrivaran og vera honum í hendi innan 3 mánaðir frá í dag at rokna. 

 

 Fram varð lagt: 

 Skjal 20: Garðsskyldan. 

 Garðsskyldan er løgd til hagarnar. 

 Formaðurin greiddi frá, at garðarnir eru býttir í trý virðir: 

Góður grótgarður: Frá Kálvaportrinum, inneftir omanfyri bygdina, niðari geilagarður, til Innarugjógv. 

Verri grótgarður: Tvey petti, frá Líðargili til Kálvaportrið og ovari Geilagarður. 

Stikgarður:  Stórt sæð stik, onkur grótgarður: Tvey økir, úr Lambhaga til syðra Geilaportrið og úr 
Líðargili suður runt um traðirnar og í sjógv. 

pag. 2903 Hagarnir fáa hvør sítt øki av hesum trimum virðunum. 

 Innarahelvt, matr. nr. 91: Geilagarðarnir, ið eisini eru viðtøkugarðar hjá teimum. Úr Lambhaga heim til 
Heimarugjógv. 
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 Uttarahelvt, matr. nr. 92: úr sjógvi við Líðargarð, runt um traðirnar og inn til Heimarugjógv. 

 Onkur eigari helt, at býtt átti at verið til hvønn eigara. Annar helt uppskotna býtið vera gott. Býtið, ið 
hevur verið, hevur ikki riggað síðstu árini. Nevnt varð, at við nýggja býtinum hava hagastýrini ábyrgd av, at 
garðarnir halda, og kunnu hagarnir skipa seg, sum teir vilja: býta garðsskylduna út á eigararnar, løna fólki, 
at halda garðarnar ella t.d. gera eina skipan, sum líkist fjallskipan. 

 Tosað hevur verið um skrásetingina av matr. nr. 68, ið Tarvafelagið stendur sum eigari av, eitt felag sum 
ikki er til. Húsið verður brúkt av høgunum. Rættast er at seta markatalið sum eigara.  

 Somuleiðis er við matr. nr. 97, vatnbrunnurin, ið vatnnevndin stendur sum eigari av, og minnisvarðin,  
pag. 2904 matr. nr. 27b, ið minnisvarðanevndin stendur sum eigari av. Hetta hevur verið fyri á borgarafundi. 

Formaðurin spurdi um nakar hevði nakað ímóti at matr. nr. 68 verður flutt til markatalið, matr. nr. 41, og 
kommunan verður sett sum eigari av matr. nr. 27b og 97. Tað hevði eingin. Útskiftingarnevndin ásetur tí: 

  Matr. nr. 68 verður lagt saman við matr. nr. 41. 

  Matr. nr. 27b og 97, eigari kommunan 

  Matr. nr. 97 verður flutt til nýggja brunnin. 

 

 Upploysing av felagsskapi. 

 Matr. nr. 44 far jørð frá 45a, oman fyri húsini. Síðani verður helvtin av 45a flutt til matr. nr. 50.  

 Eigari av matr. nr. 45a verður Hans Jákup Niclasen. 

 Matr. nr. 62 og 95 verða upployst og løgd saman við 1, 57, 64 og 65. 

 Felagseigindómarnir matr. nr. 78, 79, 80, 81, 85, 87, 96, 99 og 100 verða upploystir og lagdir til eigararnar. 

 Matr. nr. 62, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 95, 96, 99 og 100 verða strikaði. 

pag. 2907 Matr. nr. ið eru viðgjørd undir einum: 18,19,20 og 23 
   30,31,32 og 35 
   46 og 47 
   48 og 86 
   ½ 45a, 50,51,52,53 og 93 
   54 og 55 
   57,58,59,60 og 61 
   70 og 71 
   56,63a,63b,72,73 og 74 
   76 og 77  

 Innarahelvt eigur rætt í geilini. 

 Vanligt er, at felin letur lendi til breiðkan av vegum og nýggjar útlagdar vegir, meðan kommunan ger teir 
og heldur teir viðlíka. 

 Viðvíkjandi garðsskyldu millum innan- og uttangarðs verður ásett, at skjal 20 er galdandi. 

  

 Skjal 21: Endaligur útskiftingarplanur við eigaralista. 

pag. 2908  Greitt varð frá útskiftingarplaninum. 
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 Frágreiðing um nýggju markini. 

 Nýggju markini verða avmerkt við niðurgrivnum steinum við íklinkaðari koparskivu merkt "MARK". Har 
marknasteinur ikki er settur, er koparskivan klinkað beinleiðis í klettin, í betong- ella grótgarð. 

 Vegirnir eru yvirhøvur avmerktir við træpelum, har toppurin er málaður reyður. Í túni, har træpeli ikki fæst 
niður, er jarnrør nýtt sum marknamerki. Hvørt mark er í minsta lagi avmerkt við tveimum merkjum, eitt í 
hvørjum endanum. Inn frá vegi (oftast 5 m) er marknamerki sett. 

 Har talan er um longri mark, eru ein ella fleiri steinar settir ímillum. Øll brot í markinum eru avmerkt. 
Markini eru bundin til uppmátingarpunkt, og er tað tí avgjørt neyðugt, at hesi støð ikki verða flutt ella 
oydd. 

 Skuldi tað verið neyðugt undir vegagerð, uppdyrkan ella tílíkum at flyta tær, má viðkomandi, áðrenn hetta 
verður gjørt, boða Umhvørvisstovuni á Argjum frá hesum. Tað sama er galdandi fyri markini, ið niðursett 
eru. 

pag. 2909 Eru grannarnir samdir um at grava grøv eftir markinum, kunnu teir taka marknasteinarnar burtur, um teir 
eru samdir um, at grøvin er mark, og báðir eru hjástaddir, tá ið arbeiðið verður gjørt. 

 Tann, sum við vilja flytur ella oyðileggur tey merkir, ið niðursett eru undir útskiftingini, verður sektaður við 
bót og verður sjálvur at bera útreiðslurnar av, at seta markini aftur av nýggjum. 

 Álagt verður Umhvørvisstovuni, so skjótt sum gjørligt, at seta øll mark, og um neyðugt at ávísa eigarunum, 
hvar markini eru. 

 

 Viðvíkjandi víddunum eftir útskiftingina. 

 Tær nýggju víddirnar frá útskiftingini eru sambært víddarrokning, eftir at markini eru sett. Tí kann munur 
vera á víddunum frá matrikuleringini (har eigindómarnir eru skrásettir á loftmyndir) og útskiftingini (har 
markini eru sett á staðnum). 

 

 Umhvørvisstovuni førir roknskapin fyri útskiftingina. 

 Greitt varð frá býtinum av kostnaðinum millum Umhvørvisstovuna (Landskassan) og eigarafelan - 
útskiftingarlógin kap. 10. 

pag. 2910 Nevndin samtykkir, at eigaranna partur av útreiðslunum, ið hava staðist av útskiftingini, verður býttur út á 
eigindómarnar (matr. nr.) eftir boniteringsvirði, tó soleiðis at minsta gjald fyri eitt matr. nr. verður kr. 
500.-. 

 Vanligt er, at eigararnir fáa nýggju lutirnar til brúks, tá útskiftingin endar. Tó kunnu teir ikki krevja 
endurgjald fyri íløgur og nýtslu, sum møgulig yvirútskifting hevur við sær. 

 Tiltøk - stik, turkiløg v.m. - hevur eigarin rætt at flyta, og skal hetta vera gjørt fyri 14. mai 2012. 

 Uppá fyrispurning um nakar mótmælti, at nýggja jørðin bleiv tikin í nýtslu beinanvegin, mótmælti eingin. 

 Eigararnir fáa nýggju lutirnar til brúks beinanvegin við omanfyristandandi treyt um broyting við møguligari 
yvirútskifting. 

 Útskiftingin kemur í gildi, tá 3 mánaðir eru farnir frá tí degi, úrskurðurin er latin til ákæru – 14. mars 2012. 

pag. 2911 Útskiftingarskjølini - kort og eigaralisti liggja frammi á Umhvørvisstovuni á Argjum og í bygdarstovuni í 
Hesti, til kærufreistin er úti. 
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 Greitt varð frá kap. 9 í útskiftingarlógini um "Anke og Gennemsyn". 

 Uppá fyrispurning var eingin viðmerking til framferðina. 

 

 Byrðar 

 Hesar byrðar verða at tinglýsa á nevndu eigindómar: 

   yvir 

   72,1 59,3 og 48,1 

sum atgongd til 

   73,5 59,2 
   59,1 56  
   5,3 69 
   38,3 74 
   59,4 57,1 

 

 Úrskurður. 

 Útskiftingin verður latin til ákæru, og er kærufreistin 3 mánaðir frá 14. desember 2011 at rokna. 

 Møgulig kæra skal vera skrivlig og stílast til yvirútskiftingarnevndina við Sorinskrivaranum, C. Pløyensgøta 
1, Postboks 28, 100 Tórshavn. 

pag. 2912 Bókin lisin, fundurin lokin, útskiftingin endað. 

  Petur Nielsen Jytta Juul Olaf í Garði Joensen 
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