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Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 13. desember 2007 
Býráðsfundur nr. 14/2007 
Borgarstjóri Sigurð S. Simonsen 
Fundarskrivari Marin Sólheim Thomsen 
  
 

Ár 2007 tann 13. desember kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta 
sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 07. desember 2007 um innkalling til 
fundar. 
 
Møtt: 
Sigurð S. Simonsen 
Jann Toftegaard 
Dánjal Vang 
Elisabeth D. Eldevig Olsen 
Eyðun á Lakjuni 
Tórfríður Abrahamsen 
Petur Abrahamsen 
Súsanna Gaard 
 
Súsanna Gaard møtti sum varalimur fyri Jón N. Olsen, sum pr. telefon tann 12. 
desember 2007 hevur fráboðað skrivstovuni, at hann ikki møtir á fundinum, og ynskir 
at varalimurin tekur sætið sína vegna. 
 
Signar á Brúnni møtti ikki á fundi. 
 
Skrivari:   Marin Sólheim Thomsen, býráðsskrivari 
 
Mál nr. 84/2007.  
Mál viðv. 2. viðgerð av eykajáttan til keyp av  ognini á matr. nr. 422 og 423 í 
Fuglafirði. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Advokatvirkinum, dagfest 14. 
september og 02. oktober 2007, um kommunan er sinnað at keypa sethúsini hjá Obert 
Eliasen, sála á matr. nr. 422 í Fuglafirði og matr. nr. 423, sum Sámal Eli Eliasen, sáli 
er ánari av. 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 17. oktober 2007, og 
mælir nevndin til at bjóða kr. 700.000,00 fyri ognirnar. 
Málið hevur somuleiðis verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 19. oktober 
2007, og mælir nevndin býráðnum til at taka undir við tilmælinum frá teknisku 
nevndini um at bjóða kr. 700.000,00 fyri ognirnar, men at ein umbøn um møguliga 
eykajáttan ikki verður viðgjørd í nevndini, fyrr enn kommunan ítøkliga fær 
ábendingar um, at ognirnar verða seldar kommununi. 
 
Tilmælini frá teknisku nevndini og fíggjarnevndini vórðu samtykt á býráðsfundi tann 
25. oktober 2007.  
Í skrivi dagf. 09. november 2007 frá Advokatvirkinum verður váttað, at ognin verður 
seld kommununi fyri nevndu upphædd á kr. 700.000. 
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Fíggjarnevndin hevur aftur havt málið til viðgerðar á fundi 23. november 2007, har 
samtykt varð at keypa ognina og at biðja býráðið um eina eykajáttan til endamálið upp 
kr. 700.000. Mælt verður til at fíggja eykajáttanina av innistandandi peningi.  
 
Talan er um eina eykajáttan til øki 1 Húsaognir kommunurnar.  
 
Nevnda eykajáttan kemur at bera eykaútreiðslur við sær fyri kommunukassan, og 
kemur sostatt at ávirka rakstrarúrslitið fyri 2007. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, so 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. 
mei 2000 um kommunustýri, og skal endaliga viðgerðin verða kunnað 
Innlendismálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftan á samtyktina við 2. viðgerð, hetta 
sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
  
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 23. november 2007, og 
mælir nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 700.000,00 til keyp av 
sethúsunum hjá Obert Eliasen, og matr. nr. 423, sum Sámal Eli Eliasen, sáli er ánari 
av, og at henda verður fíggjað av innistandandi peningi. 
 
Málið um eykajáttan hevur verið til 1. viðgerð á á býráðsfundi 29. november 2007. 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og 
endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi, sum verður 13. desember 2007. 
 

Avgerð mál nr.84: 
Samtykt varð við 2. viðgerð at góðkenna eykajáttanina, hetta samb. tilmælið frá 
fíggjarnevndini frá 23. november 2007. (7 atk. fyri,  1 atkv. ímóti. Ímóti atkvøddi 
Tórfríður Abrahamsen. 
 
Mál nr. 85/2007. 
Mál viðv. ummæli til umsókn um endurnýggjan av matstovu-, dansi- 
og skonkiloyvi hjá Mentanarhúsinum í Fuglafirði. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv, dagf. 29. november 2007, frá “Politiið í 
Føroyum” við umsókn frá Mentanarhúsinum í Fuglafirði um at endurnýggja 
matstovu-, dansi-, og skonkiloyvið. 
Við umsóknini er ein frágreiðing um virksemið í Mentanarhúsinum. 
Býráðið skal taka støðu til, um mælast skal til, at Mentanarhúsið fær endurnýggjað 
loyvini ella ikki. 
 
Avgerð mál nr.85: 
Býráðið mælir til, at Mentanarhúsið fær endurnýggjað matstovu-, dansi- og 
skeinkiloyvið. (6 atk. fyri,  1 atk. Ímóti og 1 atkv. blankt). Ímóti atk. Eyðun á Lakjuni. 
Blantk atkvøddi Sigurð S. Simonsen. 
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Mál nr. 86/2007. 
Viðvíkjandi ásetan av fundardøgum býráðsins fyri 2008.  
 
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið skriv frá borgarstjóranum, dagfest 07. 
desember 2007 við uppskoti um áseting av almennu býráðsfundunum fyri 
árið 2008. 
Skotið verður upp, at hesir verða hildnir niðanfyri standandi hósdagar kl. 16.30 í 
býráðssalinum: 
 
31. januar 
28. februar 
27. mars 
24. apríl 
29. mei 
26. juni 
28. august 
25. september 
30. oktober 
27. november 
11. desember 
 
Avgerð mál nr.86: 
Samtykt varð at taka undir við uppskotinum frá borgarstjóranum um almennu 
býráðsfundirnar fyri 2008. (8-0). 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 18.00. 
 
 
Jann Toftegaard 
 
 
Dánjal Vang 
 
 
Elisabeth D. Eldevig 
 
 
Eyðun á Lakjuni 
 
 
Petur Abrahamsen 
 
 
Tórfríður Abrahamsen 
 
  
Súsanna Gaard 
 
 
Sigurð S. Simonsen  Skrivari: Marin Sólheim Thomsen 


