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Ár 2013 tann 20. juni  kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
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Mál nr. 30/2013.  
 
 
Uppskot um broytan av avgerð býráðsins um útbygging av fóðurgoymsluni hjá Havsbrún. 
 
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið skriv frá 5 býráðslimum, dagfest 31. oktober 2012 við uppskoti um 
at broyta avgerð býráðsins frá 26. januar 2012 um ætlaðu planering fyri fóðurgoymsluni hjá 
Havsbrún, soleiðis at hildið verður fast við, at keisíðan verður úr beinari linju frá Bergfrostbryggjuni og 
heim til fóðurbryggjuna. 
 
Og onnur loyst verður funnin á goymslutørvinum. 
 
Tá ið hetta mál er samtykt sum býráðsmál samtykti havnanevndin á fundi 21. november 2012, at 
hetta verður viðgjørt av býráðnum. 
 
Skrivið frá teimum 5 býráðslimunum verður víst niðanfyri: 
 
Uppskot um broytan av avgerð býráðsins um útbygging av fóðurgoymsluni hjá Havsbrún. 
 
Undirritaðu býráðslimir loyva okkum hervið at leggja uppskot fyri býráðið um at broyta avgerðina, 
sum gjørd varð á býráðsfundi tann 26. januar 2012, um prinsipielt at tikið verður undir við, at 
útbygging av fóðurgoyumsluni hjá Havsbrún verður bygd sambært uppskoti 2. 
 
Skotið verður ístaðin upp, at hildið verður fast við linjuføringina úr frystibryggjuni heim í 
mjølbryggjuna, og at avgerðin um at gera grótkast umleið 60 metrar út á fjørðin verður sett úr gildi. 
 
Sambært uppskoti okkara verður møguleiki fyri hjá Havsbrún at gera eina fóðurgoymslu við eini 
breidd upp á 20 metrar omaneftir, og verður økið, sum gamla nótavirkið stendur á tikið við, verður 
hetta umleið 3.500 m2 tilsamans. 
 
Ein beinur bryggjukantur gevur pening til havnakassan, meðan inntøkan, sum kommunan kemur at 
hava av einum grótkasti upp á umleið 3.200 m2 verður um 60.000,00 árliga. Um íløgukotsnaðurin 
verður kr. 14,0 mió, so tekur tað omanfyri 200 ár at fáa henda afturgoldnan í kommunukassan. 
 

Sambært fyriliggjandi kostar ein bryggja á nevnda økið við eini longd upp á 106 metrar umleið tað 
sama sum grótkastið umleið kr. 14,0 mió., hetta sambært upplýsningum frá býarverkfrøðinginum.  
 
Heitt verður á borgarstjóran um at leggja málið fyri fyrst komandi býráðsfund.  
 
Dánjal Vang (sign), Jann Toftegaard (sign), Magnus S. Midjord (sign), Petur Abrahamsen (sign) og 
Sonni á Horni (sign). 
 
Viðgerðin og avgerðin á býráðsfundinum 26. januar 2012 varð henda: 
 



Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá P/F Havsbrún, dagfest 11. oktober 2010 um 
byggiloyvi til ”fóðurgoymslu III” á økinum framman fyri tunnilsmunnan 60 metrar suður frá verandi 
fóðurgoymslu og 22,50 metrar heim frá bygninginum hjá P/F Bergfrost. 
 
Havnanevndin boðar í skrivi, dagfestum 20. januar 2011 P/F Havsbrún frá, at umsóknin at byggja á 
økinum sunnan fyri verandi fóðurgoymslu ikki kann verða gingin á møti, men at kommunan saman við 
felagnum arbeiðir víðari við at finna aðrar loysnir. 
 
Kommunan og Havsbrún hava síðan arbeitt víðari við hesum máli, og vísandi til fundarfrásøgn millum 
fyrisitingina og leiðsluna í Havsbrún tann 13. desember 2011, varð niðurstøðan tann, at Havsbrún 
tekur undir við, at bygt verður sambært ”uppskoti 2”, har fóðurgoymsla III verður bygd á øki, sum 
verður planerað uttan fyri verandi fóðurgoymslu. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 26. januar 2012 og var samtykt eftir tilmæli frá 
havnanevndini, at prinsipielt verður tikið undir við, at bygt verður sambært uppskoti 2 uttan at taka 
støðu til spurningin um fígging. 
 
Málið varð sett á dagskrá til býráðsfund nr. 13/2012 tann 29. november 2012 sum nr. 6, men áðrenn 
fundurin byrjaði boðaði borgarstjórin frá, at hann hevði tikið avgerð um at taka málið av dagskránni. 
Grundgevingin varð, at ein av uppskotsstillarunum og stigtakari til skrivið Jann Toftegaard ikki varð á 
fundi. 
 
Í sambandi við málið hevur tekniska deild kom mununar gjørt eina kostnaðarmeting við gerð av 

bryggju framman fyri verandi fóðurgoymslu hjá Havsbrún. Sambært skrivi, dagfest 06. desember 
2012 verður mett, at atløgusíðan skal verða umleið 110 metrar í longd, soleiðis at koyrandi verður um 
sunnara húsahorn. Aftrat hesum er roknað, at spunsveggur verður settur niður umleið 17 metrar 
suðureftir fyri at sleppa undan at gera endavegg. 
 
Samlaði spunsveggurin verður sambært hesum umleið 127 metrar. Grundað á kostnaðin á 
frystibryggju II, sum gjørd er í 2012, verður mett, at samlaði kostnaðurin av bryggjuni verður umleið 
kr. 19,5 mió. 
 
Málið hevur aftur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 13. desember 2012. Uppskot frá 
borgarstjóranum um at útseta málið, grundað á at hildið verður rættast at hava fund við aktørarnar á 
havnarøkinum, áðrenn málið verður endaliga viðgjørt og avgerð tikin, varð samtykt. (7 atkv. fyri og 1 
atkv. blonk. Blankt atkvøddi Jann Toftegaard). 
 
Málið viðvíkjandi útbyggingini av fóðurgoymsluni hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini 
tann 11. apríl 2013, hetta vísandi til prinsippavgerð býráðsins frá 26. januar 2012, uppskotum til 
broytingar, sum vórðu tiknar av dagskráum á býráðsfundum 29. november og 13. desember 2012. 
 
Sambært einmælt góðkendu fíggjaræltlan kommununar fyri 2013 tann 29. november 2012, so eru kr. 
10,5 mió. avsettar til bygging og íløgur á rakstrarstaði 07.38.15.531.10 Fuglafjarðar havn á konto 
310001, meðan kr. 3,0 mió. eru avsettar á sama rakstrarstaði á konto 324000 ”Útvegan av íløgu”. 
 
Talan er um útfylling sambært uppskoti II, har talan er um at gera eina planering út frá verandi 
fóðurgoymslu, og at kommunan keypir fóðurbryggjuna frá Havsbrún fyri kr. 3,0 mió.. Sambært 
fíggjarætlanina fyri 2013 hevur kommunan mett, at kr. 2,0 mió. koma eyka inn í vørugjøldum í 2013 
av virkseminum, um fóðurbryggjan verður yvirtikin frá 01. apríl 2013 at rokna. 
 
Út fráverandi samtyktum, so hanga málinini um útbyggingina og yvirtøku av fóðurbryggjuni saman. 
 
Málið hevur ikki verið til viðgerðar í vinnunevndini. 
 
Somuleiðis er málið annars umrøtt á fundi millum býraðspolitikarar í Reykjavík tann 02. mars 2013, 
somuleiðis sum fundur hevur verið millum borgarstjóran og leiðslurnar fyri P/F Havsbrún og P/F 
Bergfrost tann 02. apríl 2013, sum annars eru 2 aktørar á havnarøkinum, har ein møgulig útbygging 
skal verða framd. 
 
Á fundinum í fíggjarnevndini varð umrøða av málinum, somuleiðis sum eisini varð komið inn á aðrar 
loysnir, sum bera minni kostnað við sær fyri kommununa, eittr nú við at geva Havsbrún loyvi til at 
byggja nakað suðureftir og við at taka Nótavirkið niður, sum part í útbyggingini. 
 
Víasandi til avgerð á býráðsfundum seinast í desember 2013, so samtykti nevndin at taka fund upp 
millum aktørarnar á havnarøkinum og býráðslimirnar tann 17. apríl 2013 kl. 15.00, t.v.s. beint áðrenn 
almenna býráðsfundin. Tó verður málið ikki sett á dagskrá til sjálvan býráðsfundin, men viðgjørt 
seinni. 
 

Fundur hevur verið millum kommununa og P/F Havsbrún og P/F Bergfrost sum omanfyri nevnt tann 
17. mai 2013, og verður í hesum sambandi víst til fundarfrásøgn frá fundinum. 
 



Somuleiðis hevur fundur eisini verið hildin tann 10. mai 2013 millum kommununa og P/F Havsbrún um 
millum annað útbyggingar felagsins av fóðurgoymsluni og eisini varð komið inn á bygging av 
fóðursiloum, sí annars umsókn felagsins til kommununa, dagfest 02. apríl 2013, og sum hevur verið til 
viðgerðar á fundi í vinnunevndini tann 10. apríl og í fíggjarnevndini 11. apríl og 23. mai 2013.  
Á hesum fundum luttóku fyri kommununa: Sonni á Horni, borgarstjóri, Magnus S. Midjord, formaður í 
vinnunevndini og Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari, sí fundarfrásøgn frá fundinum. 
 
Viðgerð og tilmæli frá vinnunevndini tann 22. mai 2013: 
 
Í samband við notat frá fundi 10. mai 2013 millum Havsbrún og Fuglafjarðar kommunu viðvíkjandi 
planering fyri Fóðurgoymslu III sum er mett at kosta umleið kr. 15 millionur,  hevur býráðið í 
fíggjarætlanini fyri 2013 avsett kr. 10,5 millionir til planeringsarbeið og 3,0 mió. kr. til yvirtøku av 
Fóðurkejini. 
 
Nevndin er samd um, at ein  loysn har Havsbrún og Bergfrost fíggja 4,5 milliónir við eini 
famtíðarleigu, undir ongum umstøður kann verða gingin á møti. 
 
Í 2002 varð støðan tann, at í sambandi við munandi útbyggingar av havnalagnum varð neyðugt, at 
Havsbrún ikki skuldi steðga upp við útbygging av  fóðurframleiðsluni. 
 
Tá ið Føroya landdsstýri  gjørdi alt tað  teir kundu fyri at steðga hesi útbygging, var avtalað gjørd 
millum Fuglafjarðar kommunu og Havsbrún um,  at Havsbrún  í fyrstu syftu skuldi gjalda og fíggja 
hesa útbygging, sum kom at kostað umleið kr. 8,0  milliónir, og varð sáttmáli gjørdur partana millum 

hesum viðvíkjandi.  
 
Hesin sáttmáli er grundaður á, at hendan íløga skal verða útreiðsluneutral,  soleiðis at skilja, at tá ið 
Havsbrún hevði fingi útreiðslurnar arturgoldnar í spardum vørugjaldi, skuldi  kommunan hava 
møguleika at yvirtaka ognina. Hetta framgongur eisini av skrivi frá Havsbrún dagf. 19. februar 2002 
seinasiti setningur  í fyrsta reglubroti sum er soljóðandi “ Partarni eru samdir um, at tá avtalan gongur 
út, skal Havsbrún hava fingi sínar kapitalútreiðslur (avdrøg og rentur) afturgoldnar” . 
 
Útrokningar vóru tá gjørdar, um mettan vøruflutnin og mettan íløgukostnað,  og hvat tíðarskeið varð 
hóskandi  til eina  íløgu, sum vit tá mettu  umleið 12 milliónir.  Út frá hesum metingum varð hildið,  at 
eitt tíðarskið uppá 15 ár varð hóskandi og sáttmáli gjørdur við hesum sum grundarlagi. 
 
Vísandi til at  tey seinasti 4 árini hevur vørugjaldið yvir Fóðurbryggjuna   verið 17,0 milliónir krónur, 
so samanlagt  síðan 2002 hevur Havsbrún spart  eitt stað millum 25 og 30 milliónir í vørugjaldi fyri 
eina íløgu uppá umleið 8. milliónir. 
 
Tá ið Havsbrún nú hevur realistiaskar umsóknir sum krevja, at Fuglafjarðar kommuna skal gera íløgur 
fyri kr.  17,1 mió her og nú, og uppá sikt  fram til 2022 uppá fleiri 10 tls milliónir, er neyðut at 
inntøkugrundarlagið fyri Fuglafjarðar havn eisini er partur av hesi viðgerð. Tí er neyðuga at 
Fuglafjarðar kommuna og Havsbrún  síggja tann positiva veruleikan í eyguni og  handla eftir ti,  
soleiðis at allir partar kunnu komað víðari. 
 
Vísandi til at Havsbrún fyri langari tí síðani hevur fingi íløguna í Fóðurkajina aftur fleiri ferðir, hava teir 
fyri langari tíð síðani fingið tað fíggjarliga aftur, sum er grundarlag fyri sáttmálanum.  
 
Nevndin er samd um, at fyritreytin fyri at kunna gera  planeringsarbeið undin Fóðurgoymslu III er, at 
kommunan yvirtekur “Fóðurbryggjuni”. Mælt verður tí til at samráðingar við Havsbrún halda fram við 
tí sum endamáli, at kommunan yvirtekur Fóðurbryggjuna.   
 
Eisini skal verða havt í huga,  at í samband við hetta planeringsarbeiði, skal   Fóðurbryggjan leingjast 
við  umleið 40 metrum,  og er tað tá neyðugt, at sami eigari er av hesi bryggju. 
 
Viðgerð og tilmæli frá fíggjarnevndini 23. mai 2013: 
 
Nevndin viðgjørdi málið á fundinum og mælir ein meiriluti Sonni á Horni og Magnus S. Midjord 
býráðnum til at taka undir við tilmælinum frá vinnunevndini frá 22. mai 2013. 
 
Ein minniluti Árant Berjastein mælir býráðnum mælir býráðnum til ikki at gera útbyggingina av 
fóðurdeildini við grótfylling, men at P/F Havsbrún fær loyvi til at útbyggja fóðurgoymsluna suðureftir, 
tó soleiðis at henda ikki kemur at tarna virkseminum hjá P/F Bergfrost. 
 
Hann er av teirri áskoðan, at kommunan í hesum sambandi kann spara kr. 10,5 mió. krónur, og 
sostatt hevur møguleika til at nýta henda pening til aðrar neyðugar kommunalar íløgur, sum koma at 
gagna borgarunum. 
 

Á fundinum fekk nevndin við hagtølum frá Fuglafjarðar havn, dagfestum 23. mai 2013, staðfest, at 
samlaða vørugjaldið yvir fóðurbryggjuna frá 2002-2012 fleirfaldað tær 8,0 mió. kr., sum íløgan í 
bryggjuna kostaði. Samlaða vørugjaldið fyri 2012 yvir fóðurbryggjuna hevur verið kr. 3.926.599,66. 



 
Sostatt hevur Havsbrún havt ein stóran fíggjarligan vinning av sáttmálaum partanna millum fyri 
fóðurbryggjuna til og við 2012. 
 
Omanfyri nevndu fíggjarligu viðurskifti eru annars neyvan í tráð til skriv frá P/F Havsbrún til 
kommununa, dagfest 19. februar 2002, har millum annað setndur: 
“Partarnir eru samdir um, at tá ið avtalan gongur út, skal Havsbrún hava fingið sínar kapitalútreiðslur 
(avdrøg og rentur) afturgoldnar”. 
 
Viðgerð og samtykt á býráðsfundi 30. mai 2013: 
 
Atkvøtt varð fyrst um minnilutauppskotið frá Áranti Berjastein. Uppskotið fall. (1 atkv. fyri, 5 atkv. 
ímóti og 2 atkv. blankar). Ímóti atkvøddu: Sonni á Horni, Magnus S. Midjord, Dánjal Vang, Birgir 
Petersen og Eyðun á Lakjuni. Blankt atkvøddu Sigga Óladóttir Joensen og Petur Abrahamsen. 
 
Síðan varð atkvøtt um meirilutauppskotið. Hetta varð samtykt. (7-1).Ímóti atkvøddi Árant Berjastein. 
 
Eyðun á Lakjuni vildi hava eina viðmerking førda í gerðabókina um, at samráðingartilgongdin við 
Havsbrún verður sett í gongd beinanvegin. 
 
Maðan málið varð viðgjørt og avgerð tikin varð Atli Larsen, sum varð varalimur fyri Sigurð S. 
Simonsen, ikki á fundi vegna ógjegni, hetta í samband við svágd við stjóran á Havsbrún. Í hesum 
sambandi verður víst til upprit frá Bárði Larsen, løgfrøðingi hjá Kommunusamskipan Føroya, dagfest 

30. mai 2013 um viðurskiftini. 
 
Somuleiðis fór býráðsskrivarin av fundinum, við tað at hann somuleiðis eisini metti seg verða 
ógjegnigan av somu orsøk. 
 
Kommunan hevur havt fund við umboð fyri Havsbrún tann 11. Juni 2013, og á hesum fundi varð 
staðfest, at Havsbrún ikki vil lata kommununi fóðurbryggjuna og harvið tær inntøkur av vørugjøldum, 
av vøru, sum fara yvir hesa, sí notat. Umboðini fyri Havsbrún siga, at virkið hevur søkt kommununa 
um loyvi til at víðka fóðurdeildina, og hava als ikki biðið kommununa um grótfylling út í sjógv. 
 
Somuleiðis hevur fundur verið við umboð fyri Bergfrost tann 14. juni 2013 og heldur felagið fast við 
støðuna, sum varð á fundi partanna millum tann 17. apríl 2013, um at felagið vegna umstøðurnar ikki 
tekur undir við, at Havsbrún byggir fóðurgoymsluna suðureftir. 
 
Viðgerð á fundi í vinnunevndini 17. juni 2013: 
 
Sigurð S. Simonsen limur í vinnunevndini hevur á nevndarfundi tann 17. Juni 2013 lagt viðlagda 
uppskot fyri nevndina um útbygging av  havnalagunum í samband við fóðurgoymslu 3 hjá P/F  
Havsbrún. 
 
Uppskot 
Undirritaði mælir vinnunevndini/býráðnum til fylgjandi átøk í sambandi við útbygging av Fuglafjarðar 
havn, við atliti til bygging av fóðurgoymslu III hjá Havsbrún. 
Bíleggja spunsjarnið til 40 metra kaisíðuna. 
Bíleggja 1/3 av grótinum, umleið 30.000 tons úr Noreg. 
Sáttmálin um mjølkaiina frá 2002 heldur fram til 2017, men avtala verður gjørd við Havsbrún um 
helvt um helvt deiling av rávørugjaldinum yvir mjølkaiina. 
Peningurin ið er avsettur til keyp av mjølkaiini verður brúktur til havnavíðkanina. 
 
Ad. 1.  
Umráðandi er, at spunsjarnið verður bílagt nú beinanvegin, áðrenn framleiðararnir fara í summarfrí. 
Møguleiki er eisini at útvega spunsjarnið frá onkrum ið longu hevur bílagt størri nøgdir. 
 
Ad. 2.  
Fyri at kunna sláa spunsveggin niður er neyðugt, at umleið ein 1/3 av grótfyllingini er komin uppá 
pláss áðrenn. Tað tekur fleiri vikur at koyra hesa grótnøgd av Lambareiði. Sama nøgd kann fáast úr 
Noregi uppá fáar dagar við skipi. Sjálvt um kostnaðurin møguliga verður nakað hægri, skjóti eg upp, 
at henda grótnøgdin verður bíløgd í morgin sum ein annan dag. Spunsveggurin má verða liðugt 
gjørdur, áðrenn komið er út í septembur, meðan grótfyllingin saktans kann fara fram út á heystið. -
Vanligt er, at slík grótfylling fær frið í nakrar mánaðar, so grótið fær sett seg áðrenn bygt verður á 
økið. So gott hevði verið um alt grótið var koyrt á sjógv í hesum árinum, soleiðis at Havsbrún kundi 
byrjað at bygt fóðurgoymsluna á vári 2014. 
 
Ad. 3.  
Sum er, so fær Fuglafjarðar havn sambært sáttmálanum frá 2002 fult havnagjald og brúgvagjald frá 

øllum skipum, sum koma inn í havnina og leggja til mjølkaiina. Um Fuglafjarðar havn harafturat fær 
hálvt vørugjald, hevði tað munað væl á inntøkusíðuni, serliga tá haft verður í huga, at vit ikki eiga 



kaiina enn. Tá kommunan yvirtekur kaiina um 4 ár, eiga báðir partar at seta seg niður og hyggja at 
viðkomandi vørugjøldum við skilagóðum tillagingum fyri eygað.  
 
Ad. 4.  
Kostnaðurin av hesari verkætlan er mettur til 15 mill.kr.  
Fíggingin ið játtað er á fíggjarætlanini 2013 er: 
 
Fóðurgoymsla III  kr. 10.500.000 
Keyp av mjølkai   kr.   3.000.000 
Samlað játtan   kr. 13.500.000 
Írestandi fígging  kr.   1.500.000 
 
Havsbrún og Bergfrost hava bjóðað seg at fíggja restupphæddina við forútgoldnari lendisleigu, so tað 
er ein av fleiri møguleikum. 
Alternativur fíggingarmøguleiki er, at selja tunnlarnar ið eftir eru, nevniliga tunnil nr. 2 og nr. 4, 
umframt miðgongina. Um sami fermetraprísur verður nýttur sum seinast, skuldi sølan givið kr. 
7.000.000.  
Bergfrost er sinnað at keypa um so skuldi verið. 
Um hesin fíggingarháttur hevði verið nýttur, fullu tær 3 mill.kr. til  keyp av mjølkaiini aftur í 
kommunukassan umframt tær 2 mill. kr. av teimum 7 mill.kr. fyri sølu av tunnlunum.  
 
Undirritaði metir, at við hesum átøkum kundu Havsbrún, Bergfrost og kommunan fingið tað optimala 
burturúr hesum málinum. 

 
 
Virðingarmest 
 
Sigurð S. Simonsen 
Kommunustýrislimur 
Og Vinnunevndarlimur 
 
 
Birgir Petersen tekur undir við fyriliggjandi uppskoti, meðan  Magnus Midjord ynskti meira tíð  at 
umhugsa málið, áðrenn hann tekur støðu. 
 
Avgerð: mál nr. 30/2013: 
Eftir at uppskotið frá meirilutanum í Vinnunevndini var umrøtt boðaði Magnus Midjord, 
býráðslimur frá, at hann setti fram eitt broytingaruppskot, har hann mælir býráðnum til at 
játta Havsbrún eitt prinsibielt byggiloyvi til ein goymslubygning upp á 2.340m2 niðan móti 
berginum, samb. eina tekning, sum varð býtt út til býráðslimirnar á fundinum. 
Atkvøtt varð fyrst um hetta uppskot, sum varð samtykt við 6 atkvøðum fyri, 2 atkvøðum 
ímóti og 1 blankari atkvøðu. Sigurð S. Simonsen og Eyðun á Lakjuni atkvøddu ímóti og 
Birgir Petersen atkvøddi blankt. 
Sostatt varð ikki atkvøtt um uppskotið úr Vinnunevndini. 
 
 
Mál nr. 31/2013. 

 
Viðv. eykajáttan til læknahúsini í Fuglafirði. 
 
Tekniska deild heitir í skrivi, dagf. 12. juni 2013 á fíggjarnevndina um at heita á biðja býráðið um at 
veita eina eykajáttan til læknahúsini upp á kr. 150.000,00. 
 
Í sambandi við ætlan býráðsins at nýta læknahúsini sum dagtilhald fyri dement, so eru í 
fíggjarætlanini fyri 2013 avsettar kr. 250.000,00 til ístandsetan og umbygging. 
 
Eftir at hava gjøgnumgingið bygningin saman við umboðum fyri almannaverkið, so er deildin komin 
fram til, at avsetta játtanin upp á kr. 250.000,00 ikki er nóg stór, við tað at ásett krøv til slíkan 
bygning skulu verða hildin. 
 
Neyðugt er, at vindeyguni skulu verða skift, so tey yvirhalda krøv viðvíkjandi bjargingaropum, 
somuleiðis sum 2 nýggj toilett skulu verða gjørd. Øll rúmini á loftinum, gongd og gamla bíðirúmi skulu 
verða málað, og nýggjur gólvbelegningur skal verða lagdur á góðvið í gongd á lofti, og við 
innkoyringina skal portur verða uppsett. 
 
Deildin metir, at samlaði kostnaðurin kemur at liggja um kr. 400.000,00, soleiðis at neyðugt verður 
við eini meirjáttan upp á kr. 150.000,00, um hesi arbeiði skulu verða gjørd. 
 
Málið hevur verið fyri á fíggjarnevndarfundi tann 13. juni 2013, og tekur nevndin tekur undir við áheitanini 
frá teknisku deildini, og mælir nevndin  býráðnum til at veita eina eykajáttan á kr. 150.000,00 til 



læknahúsini fyri fíggjarárið 2013, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um 
kommunustýri. 
 
Staðfest er, at kr. 250.000,00 eru avsettar á rakstrarstaði 06.11.31.530.10 á konto 160001: “Leiga og 
viðvíkahald”, og við eini eykajáttan upp á kr. 150.000,00 verður upphæddin broytt til kr. 400.000,00. 
 
Fíggingin verður fingin til vega av innistandandi peningi, hetta vísandi til somu grein í omanfyri standandi 
lóg. 
Ein eykajáttan, sum henda, førir eina útreiðslu við sær, sum hevuir beinleiðis ávirkan á roknskap 
kommununar fyri 2013. 
 
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 mei 2000 um kommunustýri, og skal 
endaliga avgerðin verða kunnað Fíggjarmálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftaná samtyktina við 2. 
viðgerð, hetta sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
 
Avgerð mál nr. 31/2013: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og 
endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi. (9-0). 
 
 
 
Mál nr. 32/2013. 

 
Broytan av byggisamtyktini fyri Fuglafjarðar kommunu. 
 
Fyri at ásetingarnar í byggisamtyktini ikki skulu verð ein forðing fyri víðkan av Fóðurgoymslu III, um 
hendan verður gjørd á útfylling millum fóðurbryggjuna og Bergfrostbryggjuna, so mælir tekniska nevndin 
til á fundi 11. Juni 2013 býráðnum til, at byggisamtyktin verður broytt sambært  fyriliggjandi tekning. 
 
Tá ið gildisásetingin í verandi byggisamtykt er fram til 2010 verður mælt til, at verandi ásetingar verða 
galdandi, til nýggj byggisamtykt er gjørd.  
 
Avgerð mál nr.32/2013: 
Tilmælið frá teknisku nevnd varð einmælt samtykt (9-0) 
 
 
Mál nr. 33/2013.  
 
Umsókn frá RHESA SP/F um grundøki á Kambsdali. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá SP/F RHESA, dagfest 15. mai 2013  um grundøki á 
Kambsdali  til bygging av einum “Dímunarhúsi” 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 11. juni 2013, og mælir nevndin býráðnum til, at 
3 grundstykkir verða útstykkjað á økinum innan fyri Dalsveg frá Børkugøtu og omaneftir, og at Rhesa S/pf 
kann keypa tað ovasta av hesum til at byggja sethús á. 
 
Tað fyriliggur einki prinsippielt  loyvi at byggja hús á stykkinum við bussteðgiplássið við landsvegin, sum 
tað framgongur av skrivinum frá SP/Rhesa. 
 
Avgerð mál nr. 34/2013: 
Samtykt at taka undir við tilmælinum frá teknisku nevndini (9-0) 
 
 
Mál nr. 34/2013.  
 
Avgreiðsla av byggimálum.    
 
Hetta mál hevur áður verið til viðgerðar á  býráðsfundi tann 30. mai 2013 og beint aftur til víðari 
viðgerð i teknisku nevnd. 
 
Nvendin hevur á fundi tann 11. Juni 2013  víðari viðgjørt hetta mál, og mælir býráðnum til, at smærri 
byggimál s.s. garðar, bilhús, hjallar smærri víðkan av sethúsum o.t., sum  eru innan fyri allar 
ásetingar í lógum, byggisamtyktum og kunngerðum kunnu verða  avgreidd av teknisku deild, sum 
síðan kunnar teknisku nevnd um avgreidd mál. 
 
Eisini verður mælt til at byggiloyvir í  kommunalum útstykkingum  til sethús, sum yvirhalda ásett krøv 

í byggisamtykt og lógum, kunnu verða avgreidd av teknisku deild. 
 
Mál, sum eru  umfatað av frávikum ella eru ivasom, verða løgd fyri teknisku nevnd og býráðið. 



 
Avgerð mál nr. 34/2013: 
Tilmælið frá teknisku nevndini frá 11. Juni 2013 varð einmælt samtykt.(9-0) 
 
 
Mál nr. 35/2013. 
 

 
Skipa-, vøru- og leigugjøld. 
 
Vinnunevndin hevur á fundi tann 17. juni 2013 tikið undir við fyriliggjandi uppskoti 2 frá 
arbeiðsbólkinum um dagføring av gjaldskrá fyri “Skipa-, vøru- og leigugjøldum” fyri Fuglafjarðar havn.  
 
Vinnunevndin mælir til  hesar broytindar í uppskotinum. 
 
Grein 12.Fiskur og fiskaúrdráttur  (siða 14) 
 
Stk. b) 
Pelagisk fiskasløg fryst 
Fyri innkomu     100 kg    kr. 1,15 
Fyri útferð 100 kg    kr. 1,15 
 
Pelagisk fiskasløg fekst 

Fyri innkomu til mætna og ídna, 
Av landingarvirðinum  0,75% 
 
Botnfiskasløg 
Fyri innkomu  0,75% 
 
Á síði 19 Fastgerð og loysing, fyri hvørja ferð,  
                       kr. 300,-  

sunnu- og halgidagar kr. 350,- 
 
Avgerð mál nr. 35/2013: 
Onkur ógreið viðurskifti í málinum førdi til, at borgarstjórin tók málið av skrá. 
 
 

 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 20,30 
 
 
Magnus S. Midjord 
Sigga Óladóttir Joensen 
Dánjal Vang 
Eyðun á Lakjuni 
Petur Abrahamsen 
Sigurð S. Simonsen 
Árant Berjastein 
Birgir Peteresn 
Sonni á Horni 
 
Skrivari: 
Marin Sólheim Thomsen 


