
 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 16. mars 2016 

Býráðsfundur nr. 03/2016 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2016 tann 16. mars kl. 17.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest 10. mars  2016 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Magnus S. Midjord 
Sigurð S. Simonsen 

Dánjal Vang 
Petur Abrahamsen 
Eyðun á Lakjuni 
Árant Berjastein 
Jann Toftegaard 
Bernhard Samuelsen 
 
Jann Toftegaard møtti á fundinum sum varalimur fyri Birgir Petersen á lista A, sum hevði boðað frá 
forfalli til fundin. Bernhard Samuelsen møtti eisini á fundinum sum varalimur fyri Siggu Óladóttir 
Joensen á lista D, sum hevði boðað frá forfalli til fundin. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari 
 
 
Áðrenn fundurin byrjaði spurdi borgarstjórin býráðið, um 2 eykamál kundu verða sett á dagskrá, 
nevniliga umsóknir frá Havsbrún um byggilovyi til ein 7.100 m3 lýsitanga og byggiloyvi til eina nýggja 
fóðurgoymslu á havnarøkinum. Hesum tókum býráðslimirnor einmælt undir við. 
 
Mál nr. 29/2016.  
 
 
Mál viðvíkjandi 2. viðgerð av eykajáttan til íløgur í Fuglafjarðar Havn.   
 
Í samband við íløgur í Fuglafjarðar havn hevur teknisk deild gjørt kostnaðarmeting fyri arbeiði, ið  
ætlanin eru at fremja í  2016, og sum ikki eru tikin við í góðkendu fíggjarætlanini fyri 2016. Partar av 
hesum varð fígging til í 2015, men vórðu íløgurnar ikki eru yvirførdar við neyðugari fígging frá 2015, 
tá ið figgjarætlanin fyri ár 2016 var gjørd og endaliga samtykt. 
 
Kostnaðarmeting frá teknisku deild til írestandi fígging 2016 verður lýst niðanfyri: 
 
Øki til Vónina á Enni: 
Dekkgrót   kr. 1.100.000,- 
Planering, kloakkir vatnleiðing                        kr.    400.000,- 
Spreingiarbeiði: umleið 6 – 7 m niðan               kr. 1.100.000,-  
Samanlagt til øki á Enni  kr. 2.600.000,- 
 
Øki til silobararí hjá Havsbrún: 
Dekkgrót                         kr.    150.000,- 
 
Frystikaj III: 
Fellur til gjaldingar í 2016 sam.  
Sáttmála við J & k Petersen                        kr. 4.500.000,-  
Endaveggur heimeftir írestandi fígging               kr. 3.000.000,- 
Samanlagt   kr. 7.500.000,- 
 

Samanlagt kr. 10.250.000,-  
 
Vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundi 19. januar 2016, og mælir nevndin 
fíggjarnevndini/býráðnum til, at íløgurnar verða fíggjaðar við eini eykaajáttan fyri ár 2016.  
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 20. januar 2016, og mælir nevndin 
býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 4,5 mió. til írestandi sáttmálaarbeiði hjá P/F J & K 
Petersen, hetta sambært undirskrivaða sáttmálan partanna millum, dagfestur 21. september 2015.  
 



Talan verður sostatt um eina eykajáttan til rakstrarstað 751 Íløgur í Fuglafjarðar havn konto 3142-00, 
sum hækkað verður við nevndu kr. 4,5 mió upp á kr. 15.140.000,00. Avsettar eru kr. 10.640.000,00 
á fíggjarætlanini fyri 2016, har kr. 7,1 mió skulu verða nýttar til keyp av gróti frá Havsbrún sambært 
skrivligari avtalu, kr. 2,0 mió til bátahylin, kr. 1,0 mió til frystibryggjuna og kr. 640.000,00 til aðara 
íløgur eitt nú stuðlamúr við Vónina. Staðfest er sosattt, at eingin framflyting er gjørd av ónýttum 
játtanum fyri 2015 til 2016. 
 
Staðfest er eisini, at kommunan hevur goldið felagnum kr. 2.056.000,00 fyri arbeiðið, ið gjørt er í 
2015, so sambært fyriliggjan resta sostatt kr. 4,5 mió í til gjald til felagið fyri 2016. 
 
Fyribils tøl fyri 2015 vísa, at nýttar eru kr. 16.674.468,01 móti eini játtaðari avseting upp á kr. 
21.100.000,00 í fíggjarætlanini. Sosatt er minninýtslan kr. 4.425.631,59. 
 
Fíggingin av eykajáttanini verður fingin til vega frá § 25 Gjaldføri (innistandandi peningi), sum flutt 
verður frá 2015 til 2016. 
 
Málið um eykajáttanina upp á kr. 4,5 mió til frystibryggjuna hevur verið til 1. viðgerð á býráðsfundi 
28. januar 2016 og varð avgerð tikin um at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina 
málið til 2. og endaliga viðgerð á býráðsfundinum 25. februar 2016. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundinum 20. januar 2016 eisini málini um eykajáttanina til øki til Vónina 
upp á kr. 2,6 mió. og frystibryggjuna upp á kr. 3,0 mió. ella tilsamans kr. 5.6. Nevndin tók ikki støðu 
til hesar eykajáttanir á fundinium, við tað at nevndin vildi hava eina nærri útgreining av: 

 
A. Økinum hjá Vónini, har avsettar og nýttar eru kr. 3,0 mió í 2015, sum er tann játtan, sum 

samtykt varð í fíggjarætlan kommununar til hetta endamál sambært meting, og hví henda 
upphædd nú er hækkað við kr. 2,6 mió upp í kr. 5,6 mió. 

 
B. Eina nærri útgreining av endavegginum heimeftir, har írestandi fígging er kr. 3,0 mió. 

Spurningurin er, um hetta er samsvarandi tí tilmæli, sum vinnunevndin lat fíggjarnevndini í 
sambandi við fíggjarætlanarynski fyri 2016. 

 
Somuleiðis ynskti nevndin at fáa eina frágreiðing um, hvørjar upphæddir fyri keyp av gróti skulu verða 
sendar frá havnini til aðrar íløgur í onnur rakstrarøki/rakstrarstøð. Talan er um eitt nú grót til 
gongugøtuna Kambsdalur/Fuglafjørður, útstykkingar vm. 
 
Nevndin varð samd um, at fáa neyðugar upplýsningar til vega beinanvegin, og at málið verður 
viðgjørt á fyrst komandi nevndarfundi. 
 
Vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundi 12. februar 2016 og samtykti at senda fyriliggjandi uppgerð 
frá teknisku deildini, dagfest 11. februar 2016 til fíggjarnevndina. 
 
Sambært hesi uppgerð verður talan um eina samlaðan eykajáttanartørv til íløgur í Fuglafjarðar havn – 
tó ikki til bátahavnina – upp á kr. 9.450.000,00, sum útgreinaður er í yvirlitinum, og tá er 
eykajáttanin við 1. viðgerð upp á kr. 4,5 mió til frystibryggjuna tikin við. 
 
Sostatt er talan um eina íløgu eftir 1. viðgerð í býráðnum 28. januar 2016 upp á kr. 5,0 mió. 
 
Útgreiningin er henda: 
 

 Íløgutekstur: Upphædd kr.: 

1 Økið til Vónina á Enninum      2.600.000,00 

2 Frystibryggja endaveggur      2.200.000,00 

3 Frystibryggja leingjan játtan 1. viðgerð                   0,00 

4 Dekkgrót Silobattarí         200.000,00 

1-4 Eykajáttanir tils. - 3      5.000.000,00 

 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 17. februar 2016 og mælir nevndin 
býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 2,8 mió kr. til íløgur í Fuglafjarðar havn 1 og 4, meðan 
metir, at játtanin til endaveggin á frystibryggjuni verður tikin við í játtan á fíggjarætlan kommununar 
fyri 2017.  

Kommunan skal taka upp samráðingar við P/F J & K Petersen beinanvegin um at útseta gjaldið fyri 
arbeiðið við endavegginum á frystibryggjuni til 2017. 
 
Eykajáttanin upp á kr. 2,8 mió verður veitt til íløgur í Fuglafjarðar havn, rakstrarstað 751, konto 
3142-00, soleiðis at samlaða játtanin til Fuglafjarðar havn, tó ikki til bátahavnina, verður hækkað úr 
kr. 10,640 mió. upp í kr. 17.9. Útgreingin av eykajáttanum kr. 2,8 til 1. viðgerð og kr. 4,5, sum 
játtaðar eru við 1. viðgerð 28. januar 2016 og sum skulu til 2. viðgerð 25. februar 2016. 
 



Um eykajáttanin til bátahavnina verður tikin við upp á kr. 2,8 mió, so verður samlaðu eykajáttanirnar 
kr. 10,1 mió og samlaða játtanin til íløgur í Fuglafjarðar havn rakstrarstað 751, konta 3141, tilsamans 
kr. 20,74 mió. 
 
Víst verður til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni 
broytingum. 
 
Víst verður í hesum sambandi til yvirlit, sum fyrisitingin hevur latið fíggjarnevndini tann 16. februar 
2016 og rættingar eftir fundin í fíggjarnevndini 17. februar 2016. 
 
Vísandi til § 41, stk. 2 í omanfyri nevndu lóg verður eykajáttanin upp á kr. 2,8 mió fíggjað sambært 
niðanfyri standandi: 
 

 Játtanartekstur: Upphædd kr.: 

1 Nýtsla av gjaldføri § 25 minni nýtsla havnin     1.500.000,00 

2 Lántøka     1.300.000,00 

1-2 Samlað fígging eykajáttanin     2.800.000,00  

Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær, sum hevur eina beinleiðis ávirkan á roknskap 
kommununar fyri 2016. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga 
millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við 
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu hon skal verða fíggjað. 
 
Í hesum máli eins og øðrum verður víst btil § 31, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um 
kommunustýri við broytingum um nevndarformenn, at hesir ansa eftir, at allar inntøkur og útreiðslur 
hava neyðuga játtan. 
 
Málið hevur verið til 1. viðgerð á býráðsfundi tann 25. februar 2016 og varð samtykt at taka undir við 
tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og endaliga viðgerð á býráðsfundi 16. mars 2016. 
(9-0). 

 
Avgerð: 
Málið hevur verið til 2. og endaliga viðgerð og varð samtykt at taka undir við tilmælinum frá 
fíggjarnevndini um at veita eykajáttanina upp á kr. 2,8 mió til íløgur í Fuglafjarðar havn, sum fíggjað 
verður sambært tilmælinum. 5 atkv. fyri, 2 atkv. ímóti og 2 atkv. blankar. Fyri atkvøddu Magnus S. 
Midjord, Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni, Dánjal Vang og Jann Toftegaard. Ímóti atkvøddu Sonni 
á Horni og Árant Berjastein og blankt atkvøddu Petrur Abrahamsen og Bernhard Samuelsen. 
 
Mál nr. 30/2016.  
 
2. viðgerð av eykajáttan til bátahavnina. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið tilboð frá P/F Petur Larsen, dagfest 15. januar 2016 upp á 
nýggjar bátabrúgvar upp á kr. 3.634.000,00. Aftrat hesum kemur upphæddin, sum Høgni Kjeld kann 
gera fyri kr. 135.000,00. 
 
Aftrat hesum kemur so burturbeining vm, so samlaði kostnaður kemur runt roknaður at verða umleið 
kr. 4,0 mió. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini tann 12. februar 2016 og verður mælt til, at 
tikið verður av fyriliggjandi tilboði. Fyrivarni verður tikið fyri, at møguligar tillaðingar verða gjørdar av 
teknisku deild. 
 
Vísandi til at einans kr. 2,0 mió eru avsettar á fíggjarætlanini fyri 2016 verður heitt á fíggjarnevndina 
um at útvega neyðuga restfígging. 
 
Eisini verður mælt til, at innara síða av grótkastinum verður klødd við dekkgróti, áðrenn brúgvarnar 
verða lagdar út. Økið verður hampað, asfalterað og gøtuljós uppsett. Tekniska deild ger 
kostnaðarmeting av hesum. 
 
Tekniska deildin hevur tann 16. februar 2016 sent fíggjarnevndini eina kostnaðarmeting í sambandi 
við viðurskiftunum, sum nevnd eru omanfyri, og verður talan um ein eykakostnað upp á kr. 
780.000,00, og tá er el á bátabrúgvunum ikki við í metingini og ei heldur í tilboðnum. 
 
Sostatt er talan um ein samlaðan kostnað upp á kr. 4,8 mió. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 18. februar 2016 og staðfesti, at avsettar eru kr. 2,0 mió 
til íløgur í bátahavnina fyri fíggjarárið 2016. Sostatt resta kr. 2,8 mió í, um verkætlanin kann verða 
framd. 
 



Nevndin mælir einmælt býaðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 2,8 mió til íløgur í bátahavnina 
– Fuglafjarðar havn rakstrarstað 751 konto 3142-00, soleiðis at játtanin til íløguma verður hækkað úr 
kr. 2,0 mió upp í kr. 4,8 mió, hetta vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um 
kommunustýri við seinni broytingum. 
 
Vísandi til § 41, stk 2 í nevndu lóg verður eykajátanin upp á kr. 2,8 mió. fíggjað sambært niðanfyri 
standandi: 
 

 Játtantekstur Rakstrarstað-konta Upphædd: 

1 Flutt frá rakstri havnin 750-1652-00       600.000,00 

2 Lántøka     2.200.000,00 

    

1-2 Samlað fígging eykajáttanin     2.800.000,00 

 
Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær upp á kr. 2,2 mió, sum hevur eina beinleiðis 
ávirkan á roknskap kommununar fyri 2016.  
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga 
millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við 
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu henda skal verða fíggjað. 
 
Í hesum máli, eins og í øðrum verður víst til § 31, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um 
kommunustýri við seinni broytingum um nevndarformenn, at hesir ansa eftir, at allar inntøkur og 

útreiðslur hava neyðuga játtan. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 25. februar 2016 og varð samtykt at taka undir við 
tilmælunum frá vinnunevndini og fíggjarnevndini og beina eykajáttanina til 2. og endaliga viðgerð á 
býráðsfundi 16. mars 2016. (8-0). Meðan málið varð viðgjørt og avgerð tikin vórðu Asbjørn Berthelsen 
og Jákup Frants Larsen ikki á fundi vegna ógjegni. 
 
Avgerð: 
Málið hevur verið til 2. og endaliga viðgerð og varð samtykt at taka undir við tilmælunum frá 
fíggjarnevndini og vinnunevndinium at veita eykajáttanina upp á kr. 2,8 mió til íløgur í Fuglafjarðar 
havn (bátahavnina), sum fíggjað verður sambært tilmælinum. (9-0). Meðan málið varð viðgjørt og 
avgerð tikin varð Jákup Frants Larsen ikki á fundi vegna ógjegni. 
 
 
Mál nr. 31/2016.  
 
Umsókn frá Effo um sjálvtøkustøð á Bugnum. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá MAP arkitektum, dagfest 07. mars 2016 vegna Effo 
um loyvi at byggja eina sjálvtøkustøð á Bugnum sambært hjáløgdum tekningum. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 07. mars 2016, og mælir nevndin 
býráðnum til, at umsóknin verður gingin á møti, soleiðis at bygt kann verða sambært fyriliggjandi 
ætlan, og at allar neyðugar ásetingar fyri eini slíkari støð verða yvirhildnar. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).Heitt verður á teknisku deildina um at gera eina 
heildarætlan fyri økið við bátahylin og miðbýin. 
 
Mál nr. 32/2016. 
 
Umsókn frá Havsbrún um byggiloyvi til lýsitangar. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá MP. Tek, dagfest 05. februar 2016 um byggiloyvi til 
3 stk. 300 m3 lýsitangar millum mjølgoymsluna og smiðjuna, har felagið frammanundan hevur hesar 
lýsitangar: 1 stk. 700 m3, 2 stk. 85 m3, 1 stk. 70 m3 og ein fuel 100 m3.  
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 07. mars 2016 og vinnunevndini 04. 
mars 2016, og mæla nevndirnar býráðnum til, at loyvi verður givið sambært fyriliggjandi umsókn. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá teknisku nevndini og vinnunevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
Mál nr. 33/2016. 
 

Mál viðvíkjandi starvsfólkaskipan vm. fyri Fuglafjarðar kommunu. 
 



Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini til starvsfólkaskipan, starvsetanir og 
starvslýsingar fyri kommununa, hetta vísandi til § 5, stk. 4 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um 
kommunustýri. 
 
Talan er um nýtt uppskot, sum eftir ætlan kemur at avloysa starvsfólkaskipanina fyri kommununa, 
sum góðkend er av býráðnum tann 16. juni 1998 og av Fíggjarmálaráðnum tann 08. januar 1999 við 
seinni broytingum. 
 
Kapitul 2 um kommunustýri § 5, stk. 4 sigur, at kommunustýri skipar kommunalu umsitingina, og skal 
henda áseta nærri reglur um starvsfólkaviðurskifti í eini starvsfólkareglugerð. Stk 5 sigur, at ásetingar 
í sáttmálum og avtalum um lønar- og starvsfólkaviðurskifti fyri kommunal starvsfólk og flokkingar og 
stig fyri størv, sum ikki frammanundan eru ásett í sáttmálum ella avtalum, skulu góðkennast av 
lendsstýrismanninum. 
 
Fíggjarnevndin hevur havt uppskotini við viðgerðar á fundi tann 08. mars 2016 og vórðu hesi 
gjøgnumgingin og broytingar framdar í mun til uppskotini, sum send vórðu býráðslimum til møguligar 
viðmerkingar við telduposti, dagfestum 10. februar 2016. Hoyringsfreistin varð tá  sett til 17. februar 
2016 kl. 12.00, men er eingin viðmerking innkomin til fyrisitingina. 
 
Nevndin varð samd um at leggja fyriliggjandi uppskot til umrøðu/viðgerðar á býráðsfundinum 
mikudagin 16. mars 2016. Talan er um mál, sum í minsta lagi skal hava 2 viðgerðir í býráðnum við í 
minsta lagi 14 daga millumbili. 
 

Avgerð: 
Uppskotið til starvsfólkaskipan vm. varð viðgjørt á fundinum og varð samtykt at beina málið aftur í 
fíggjarnevndina til víðari viðgerð. (9-0). 
 
 
Mál nr. 33/2016.  
 
Umsókn frá Havsbrún um byggiloyvi til lýsitanga. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur mótikið umsókn frá MP. Tek, dagfest 16. februar 2016 um byggiloyvi fyri 
Havsbrún til ein 7.100 m3 stáltanga til lýsi. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini  og vinnunevndini tann16. mars 2016, og 
mæla nevndirnar býráðnum til, at loyvi verður givið sambært fyriliggjandi umsókn, soleiðis at arbeiðið 
verður gjørti samráð við teknisku deildina. 
 
Betongrenna verður gjørd fram við sprongda beninum.  
 
Avgerð: 
Tilmælini frá vinnunevndini og teknisku nevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
 
Mál nr. 34/2016.  
 
Umsókn frá Havsbrún um byggiloyvi til fóðurgoymslu. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur mótikið umsókn frá EM Ráðgeving, dagfest 09. februar 2016 um 
byggiloyvitil fóðurgoymslu á havnarøkinum. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini og vinnunevndini tann 16. februar 2016, og 
mear nevndrnar, at tørvur er á einum trivaligum pullarti við ávísum fráleiða, hædd og vinkli frá 
verandi endaveggi á bryggjuni, sum nú er í gerð. Tað er tí neyðug atlit til sunnara endavegg verða 
tikin. 
 
Nevndin mælirnar býráðnum til, at umsóknin verður gingin á møti, soleiðis at koyrandi verður við 
brandbili allan vegin fram við bygninginum, og at neyðugar tillaðingar verða gjørdar hesum 
viðvíkjandi. 
 
Fundament niðan móti verandi bygningi skulu verða gjørd soleiðis, at neyðug atlit verða tikin til 
verandi háspenningarlimju og vatnleiðing, sum liggja fram við húsavegginum. 
 
Viðvíkjandi brunaviðurskiftunum so verða hesi loyst sambært uppleggi frá Notir v/Petur Lava Olsen, 
dagfest 07. mars 2016, og at dagførdar tekningar heusm viðvíkjandi skulu latast kommununi, áðrenn 
bygt verður. 
 

Arbeiðið skal verða gjørt í samráð við teknisku deildina og havnameistaran. 
 
Avgerð: 



Tilmælini frá terknisku nevndini og vinnunevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
 
 

 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.00. 
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