
 
Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 25. november 2010 
Býráðsfundur nr. 11/2010 
Borgarstjóri Sigurð S. Simonsen 
Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 
  
 
Ár 2010 tann  kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest  19. november 2010 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
Sigurð S. Simonsen 
Dánjal Vang 
Jann Toftegaard 
Kristina Toftegaard Larsen 
Elisabeth D. Eldevig  
Eyðun á Lakjuni 
Magnus Midjord 
Petur Abrahamsen 
Sonni á Horni 
Við á fundinum luttók eisini Marin S. Thomsen, meðan mál nr. 40/2010 varð til viðgerðar. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari 
 
Áðrenn fundurin byrjaði spurdi borgarstjórin býráðslimirnar, um mál 41, 42 og 43 kundu fáa viðgerð 
fyrst, áðrenn farið varð til viðgerð av máli nr. 40/2010, og hetta hevði eingin býráðslimur nakra 
viðmerking til. 
 
 
Mál nr.  40/2010.  

 
2. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlan fyri kommununa fyri 2011. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 16. september 2010 til fyribils 
fíggjarætlan fyri kommununa fyri ár 2011. 
 
Vísandi til grein 39, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mei 2000 um kommunustýri við gildiskomu tann 
1. januar 2001, so skal fíggjarnevndin fyri 1. oktober leggja uppskot til fíggjarætlan fyri býráðið. 
Sambært stk. 2 í somu grein stendur, at kommunustýrið skal viðgera uppskot til fíggjarætlan 2 ferðir 
við í minsta lagi 14 daga millumbili, og skal ætlanin verða endaliga samtykt í seinasta lagi 1. 
desember. 
 
Fíggjarnevndin hevur á fundi tann 18. november 2010 viðgjørt uppskot til 2. og endaligu viðgerð í 
býráðnum 25. november 2010, og hevur nevndin skipað seg við einum meiriluta, sum eru Kristinu 
Toftegaard Larsen og Magnusi S. Midjord og einum minniluta sum er Sigurð S. Simonsen.  
 
Nevnast skal, at viðgerð hevur verið í nevndini tann 23. og 24. september í sambandi við uppskoti til 
1. viðgerð (karmar) og á býráðsfundi tann 30. september. Eftir býráðsfundin hava nevndirnar viðgjørt 
uppskot til fíggjarætlan fyri teirra øki, bæði viðvíkjandi rakstri og íløgum. 
 
Haraftrat hava temadagar (arbeiðsfundir) verið hildnir millum alt býráðið tann 02. november og 09. 
november 2010, somuleiðis sum víðari viðgerðir aftur hava verið á fundi í  føstu nevndunum 15.-17. 
november og endalig viðgerð í fíggjarnevndini tann 18. november 2010. 
 
Meirilutin í fíggjarnevndini mælir býráðnum til at: 
 
Rakstrarútreiðslurnar netto verða mettar til kr. 33.834.000,00, rentuútreiðslur og rentustuðul  til kr. 
4.100.000,00, avdráttirnir av føstum lánum til kr. 4.300.000,00 og íløgurnar brutto til kr. 
11.100.000,00 og netto til kr. 10.800.000,00. Ein inntøka verður mett upp á kr. 300.000,00 fyri 
grundstykkjasølu. Somuleiðis verður mælt býráðnum til at lána kr. 8,0 mió. til partvísar íløgur. 
 
Talan verður um hesar íløgur: 
 
Øki 2. Almanna og heilsumál        kr.     300.000,00 
Øki 3. Børn og ung                      kr.  4.550.000,00 
Øki 5. Mentan og frítíð                 kr.  4.200.000,00 
Øki 6. Teknisk mál                      kr.  1.600.000,00 
Øki 7. Kommunal virki                 kr.     450.000,00 
 



Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 41.734.373,00 við skattaprosenti 21,5%, skattur av 
kapitaleftirlønum til kr. 300.000,00, meðan partafelagsskatturin verður mettur til kr. 3.000.000,00. 
Samlaðu skattainntøkurnar verða mettar til kr. 45.034.373,00. 
 
Eingin nýtsla verður av innistandandi peningi, meðan ætlaninn er at lána pening til íløgur upp á 
tilsamans kr. 8,0 mió. 
 
Uppskotið javnvigar við kr. 64.158.000,00 og einum avlopi upp á kr. 373,00. 
 
Minnilutin í fíggjarnevndini (borgarstjórin) mælir býráðnum til at: 
 
Rakstrarútreiðslurnar netto verða mettar til kr. 33.834.000,00, rentuútreiðslur og rentustuðul  til kr. 
4.100.000,00, avdráttirnir av føstum lánum til kr. 4.300.000,00 og íløgurnar brutto til kr. 
6.900.000,00 og netto til kr. 6.600.000,00. Ein inntøka verður mett upp á kr. 300.000,00 fyri 
grundstykkjasølu. Somuleiðis verður mælt býráðnum til at lána kr. 3,8 mió. til partvísar íløgur. 
 
Talan verður um hesar íløgur: 
 
Øki 2. Almanna og heilsumál        kr.    300.000,00 
Øki 3. Børn og ung                      kr. 4.550.000,00 
Øki 6. Teknisk mál                      kr.  1.600.000,00 
Øki 7. Kommunal virki                 kr.    450.000,00 
 
Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 41.734.373,00 við skattaprosenti 21,5%, skattur av 
kapitaleftirlønum til kr. 300.000,00, meðan partafelagsskatturin verður mettur til kr. 3.000.000,00. 
Samlaðu skattainntøkurnar verða mettar til kr. 45.034.373,00. 
 
Uppskotið javnvigar við kr. 59.958.000,00 við einum avlopi upp á kr. 373,00. 
 
Minnilutin metir tað verða umráðandi, at vit fáa eina fíggjarætlan, sum býráðið er samt um. 
Tessvegna verður mælt býráðnum til at taka málið um keyp av Mentanarhúsinum út úr fíggjarætlanini 
og ístaðin reisa málið sum eitt sjálvstøðugt býráðsmál. 
 
Tá kann málið fáa ta neyðugu viðgerð í teimum avvarðandi nevndunum, sum 
kommunustýrislógin/kommunustýrisskipanin ásetur, fyri síðan at leggja tað fyri býráðið. Verður 
meiriluti fyri málinum fæst fígging til vega við eini eykajáttan sambært § 41, stk. 1 og 2 í løgtingslóg 
nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri. 
 
Fíggjarnevndin samtykti á fundi tann 18. november 2010 at leggja fyriliggjandi meiri- og 
minnilutauppskot til fíggjarætlan fyri kommununa fyri 2011 fyri býráðið til 2. og endaliga viðgerð.  
 
Uppskotið  hevur verið til 1. viðgerð á býráðsfundi tann 30. september 2010 og varð samtykt at beina 
tað aftur í fíggjarnevndina til víðari viðgerðar fyri síðan at leggja uppskot fyri býráðið til 2. viðgerð, 
sum nú við hesum verður gjørt. 
 
Fíggjarætlanaruppskotini hava sum nevnt frammanfyri verið til viðgerðar í fíggjarnevndini tann 18. 
november og verða hervið løgd fyri býráðið tann 25. november 2010 til viðgerðar og samtyktar. 
 
Áðrenn sjálv viðgerðin av hesum máli byrjaði spurdi borgarstjórin býráðslimirnar um møguligt ígjegni, 
men metti eingin metti seg verða í hesi støðu. Borgarstjórin upplýsti býráðnum, at hann eftir 
fíggjarnevnarfundin 18. november 2010 hevði hugsað um møguligt ógjegni hjá Dánjali Vang í 
sambandi við leiklutin hjá verdóttrini sum forkvinnu í Fuglafjarðar sjónleikarafelag. 
 
Hann hevði kannað viðurskiftini hjá 2 kommunalum løgfrøðingum, og niðurstøða teirra varð greið, at 
Dánjal var ógjegnigur í viðgerðini av fíggjarætlanini. 
 
Dánjal sjálvur metti seg ikki at verða ógjegingur, og vísti í hesum sambandi til, at hann hevði tosað 
við fleiri løgfrøðingar, sum allir mettu, at hann ikki varð ógjegnigur, við tað at hann ongar fíggjarligar 
fyrimunir hevði av málinum um Mentanarhúsið. 
 
Atkvøtt varð síðani um møguligt ógjegni hjá Dánjali sambært kommunustýrislógina, og samtykt varð, 
at hann ikki varð ógjegnigur, og kundi sosatt verða við í viðgerðini og avgerðini av fíggjarætlanini fyri 
2010. (1 atkv. varð fyri ógjegni, 5 atkv.ímóti og 3 atkv. blankar. Ímóti atkvøddu Kristina T. Larsen, 
Dánjal Vang, Magnus S. Midjord, Sonni á Horni og Petur Abrahamsen. Blankt atkvøddu Jann 
Toftegaard, Elisabeth D. Eldevig og Eyðun á Lakjuni. Síðan varð atkvøtt um, at Dánjal varð gjegnigur 
og varð hetta samtykt. ( 5 atkv. fyri og 4 atkv. blankar. Blankt atkvøddu Jann Toftegaard, Eyðun á 
Lakjuni, Elisabeth Eldevig og Sigurð S. Simonsen).  
 
 
Avgerð: 



Broytingaruppskot frá Elisabeth Eldevig, har hon mælir býráðnum til at taka viðgerðina av 
Mentanarhúsinum úr fíggjarætlanarviðgerðini og at hækka stuðulsjáttanina til Fuglafjarðar 
sjónleikarafelag úr kr. 200.000,00 upp í kr. 700.000,00, somuleiðis sum mælt verður til, at 
upphæddin verður fingin til vegna við at hækka lántøkuna, sambært minnilutatilmælinum við nevndu 
kr. 500.000,00 úr kr. 3.800.000,00 upp í kr. 4.300.000,00. Hon greiddi frá, at hon tók hvørki undir 
við minniluta- og meirilutatilmælunum, somuleiðis sum hon segði seg taka undir við keypi av 
Mentanarhúsinum, men at hetta mál varð viðgjørt sjálvstøðugt, soleiðis at øll viðurskifti vórðu kannað 
og endalig avgerð tikin í býráðnum til komandi aðalfund í Fuglafjarðar sjónleikarafelag um einar 3 
mánaðar. Somu áskoðan høvdu aðrir býráðslimir. 
 
Broytingaruppskotið fall. 4 atkv, fyri og 5 atkv. ímóti. Ímóti atkvøddu Kristina T. Larsen, Dánjal Vang, 
Magnus S Midjord, Sonni á Horni og Petur Abrahamsen. 
 
Atkvøtt varð síðan um minnilutauppskotið, sum fall. 3 atkv. fyri, 5 atkv. ímóti og 1 atkv. blonk. Ímóti 
atkvøddu Kristina T. Larsen, Dánjal Vang, Magnus S. Midjord, Sonni á Horni og Petur Abrahamsen. 
Blankt atkvøddi Elisabeth D. Eldevig. 
 
Meirilutin í fíggjarnevndini Kristina T. Larsen og Magnus S. Midjord mæla í broytingaruppskoti til, at 
meirilutauppskotið verður lækkað við kr. 500.000,00, grundað á fíggjarligu støðuna 31. desember 
2011, har kommunuskuldin sambært mettari uppgerð frá fyrisitingini fer upp um 1 álíkning við 23%-
um (101%). Mælt verður til, at kr. 200.000,00 til niðurtøku av Breyðmolanum verða stroknar, 
inntøkan hjá Fuglafjarðar havn verður hækkað við kr. 200.000,00 úr kr. 5,0 mió. upp í kr. 
5.200.000,00, somuleiðis sum sølan av grundstykkjum verður hækkað úr kr. 300.000,00 upp í kr. 
400.000,00. Lántøkan verður tessvegna lækkað við kr. 500.000,00 úr kr. 8,0 mió. niður í kr. 7,5 mió. 
Tilmælið varð annars broytt grundað á at Elisabeth D. Eldevig mælti teimum frá eftir 
upprunauppskotinum at skrika játtanina til Vesturstovu upp á kr. 300.000,00 og hetta varð tikið til 
eftirtektar og rættað. 
 
Broytingaruppskotið varð samtykt. 5 atkv. fyri og 4 atkv. blankar. Blankt atkvøddu Sigurð S. 
Simonsen, Jann Toftegaard, Eyðun á Lakjuni og Elisabeth D. Eldevig. 
 
Meirilutauppskotið við omanfyri standandi broytingum varð samtykt. 5 atkv. fyri og 4 atkv. vóru 
blankar. Blankt atkvøddu Sigurð S. Simonsen, Jann Toftegaard, Eyðun á Lakjuni og Elisabeth D. 
Eldevig. 
 
 
Mál nr. 41/2010. 
 
Viðvíkjandi møguligari eykajáttan til bólk 4 “Undirvísing” í A. Rakstri. 
 
Mentamálanevndin hevur á fundi tann 18. oktober 2010 samtykt at heita á fíggjarnevndina og býráðið 
um at veita eina eykajáttan til bólk 4 “Undirvísing” fyri økið “fólkaskúlin” 04.23.22.530.10, hetta 
sambært § 41, stk. 2 og 3 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri. 
 
Nevndin hevur staðfest, at avsetingin undir konto 140001 til keypi av vørum og tænastum og 111200 
lønir ikki koma at halda, somuleiðis sum staðfest er ein meirnýtsla í bólkinum upp á kr. 17.751,00 pr. 
13. oktober 2010. Sambært góðkendu fíggjarætlan kommununar eru avsettar kr. 2.636.500,00 til 
bólkin fólkaskúlan, meðan nýttar eru kr. 2.654.251,00. 
 
Nevndin metir, at sambært framrokningum koma kr. 625.000,00 at resta í játtanin restina av 
inniverandi fíggjarári, og verða hesar meirútreiðslur soleiðis útgreinaðar: 
 

 Reingerð av skúlanum                           kr.  300.000,00 
 Útskiftan av vindeygum (varaskúlastj.)    kr.    55.000,00 
 Elútreiðslur                                          kr.    40.000,00 
 Oljuútreiðslur                                       kr.  100.000,00 
 Munur keyps meirvirðisgjald                   kr.  100.000,00  
 Lønarútreiðslur                                     kr.    30.000,00 

 
 Eykaútreiðslur samantals                       Kr.  625.000,00 

 
Somuleiðis er staðfest, at umvælingar av skúlanum hava kostað kr. 710.932,00, harav umvælingar av 
súlunum hava kosta umleið kr. 460.000,00. 
 
Sambært omanfyri standandi verður heitt á fíggjarnevndina/býráðið um at veita omanfyri lýstu 
eykajáttan upp á kr. 625.000,00 til fólkaskúlan, útgreinað soleiðis at kr. 595.000,00 verða játtaðar til 
konto 140001 og kr. 30.000,00 til 110001. Sosattt verður talan um eina játtan við eykajáttan til konto 
140001 upp á kr. 2.595.000,00 og konto 110001 til kr. 654.500,00 ella tilsamans kr. 3.249.500,00. 
 



Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 21. oktober 2010, og mælir nevndin 
býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 625.000,00 til fólkaskúlaøkið rakstur 04.23.22.530.10, 
útgreinað soleiðis, at kr. 595.000,00 verða játtaðar aftrat rakstrarstaði 4232253010 konto 140001 og 
kr. 30.000,00 til rakstrarstað 4232253010 konto 110001, hetta vísandi til § 41, stk. 1 í løgtingslóg nr. 
87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri. 
 
Vísandi til § 41, stk. 2 í omanfyri nevndu lóg verður mælt býráðnum til, at eykajáttanin verður fíggjað 
við flyting av kr. 625.000,00 úr bólki 7 Fuglafjarðar havn A. rakstur rakstrarstað 7381453010 konto 
160001 “Avseting viðlíkahald”  til frammanfyri standandi rakstrarstøð, soleiðis at kr. 595.000,00 verða 
játtaðar til konto 140001 og kr. 30.000,00 til konto 110001. 
 
Henda eykajáttan ber við sær, at konto 140001 í fólkaskúlaøkinum verður hækkað úr kr. 
2.000.000,00 upp í kr. 2.595.000,00, meðan konto 110001 verður hækkað úr kr. 624.500,00 upp í 
kr. 654.500,00. Sostatt verður samlaða játtanin undir rakstrarstaði 04.23.22.530.10 hækkað úr kr. 
2.636.500,00 upp í kr.  3.249.500,00. 
 
Hinvegin lækkar játtanin hjá Fuglafjarðar havn, rakstrarstaði 07.38.14.530.10 konto 160001 úr kr. 
1.400.000,00 niður í kr. 775.000,00. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, som 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, 
og skal endaliga viðgerðin/samtyktin verða kunnað Fíggjarmálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftan á 
samtyktina við 2. viðgerð, hetta sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
 
Nevnda eykajáttan ber ikki eykaútreiðslur við sær fyri kommunukassan, tá ið talan í hesum føri verður 
um eina umflyting av játtan millum bólk 7 “Fuglafjarðar havn” og bólk 4 “Undirvísing” upp á kr. 
625.000,00. 
 
Á býráðsfundi tann 28. oktober 2010 varð samtykt at beina málið víðari til 2. viðgerð á fyrst komandi 
býráðsfundi, sum sambært kunngerðina verður hildin 25. november 2010. (9-0). 
 
Avgerð: 
Samtykt varð við 2. viðgerðar at taka undir við tilmæli frá fíggjarnevndini um at veita eykajáttan upp 
á tilsamans kr. 625.000,00 til Fuglafjarðar skúla upp á ávikavist kr. 595.000,00 til rakstrarstað 
4232253010 konto 140001 og kr. 30.000,00 til sama rakstrarstað konto 110001.  Eykajáttanin varð 
sostatt endaliga samtykt. (9-0). 
 
 
Mál nr. 42/2010. 

  
Áheitan frá  Fuglafjarðar skúla um eykajáttan til undirvísingartilfar. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá skúlastjóranum við Fuglafjarðar skúla, dagfest 11. 
oktober 2010, hvar hann ger vart við, at hann ikki sær sær nakran møguleika fyri, at fíggjarætlan 
skúlans fyri undirvísingartilfar fer at røkka, grundað á at skúlin pr. 07. oktober 2010 einans hevði kr. 
37.888,00 eftir á ætlanini, og hetta kom óvart á hann. 
 
Greitt verður frá, at hann ikki sær seg føran fyri at halda seg innan fyri verandi fíggjarliga karm, sum 
er kr. 900.000,00, um næmingarnir skulu fáa kravdu undirvísingina, og tí heitir hann á kommununa 
um at veita eykajáttan. 
 
Yvir eitt longri tíðarskeið hevur hann møguleika fyri at gera nakrar tillagingar í útreiðslunum, sum t.d. 
at foreldrini rinda fyri skriviheftir, mappur, ferðing í sambandi seturskúlar/útferðir og tílíkt, og kann 
hetta spara skúlanum fyri nakrar útreiðslur. 
 
Mentamálanevndin hevur á fundi tann 18. oktober 2010 samtykt at heita á fíggjarnevndina og býráðið 
um at veita eina eykajáttan til bólk 4 “Undirvísing” fyri økið “Undirvísing fólkaskúlin” 04.23.22.530.20, 
hetta sambært § 41, stk. 2 og 3 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, upp á kr. 
50.000,00. 
 
Nevndin hevur staðfest, at avsetingin undir konto 140001 til keypi av vørum og tænastum upp á kr. 
900.000,00 er við at verða uppbrúkt, við tað at brúktar eru pr. 13. oktober 2010 kr. 860.948,00 og at 
sostatt bert eru kr. 39.052,00 eftir av játtanini, sjálvt um 2½ mánaðar eru eftir av árinum. 
Framrokningarnar siga við verandi gongd, at útreiðslurnar til undirvísingartilfar koma at verða kr. 
1.102.013,00, um hildið verður fram við verandi gongd, og tí eigur skúlaleiðslan at seta sparitiltøk í 
verk beinanvegin. 
 
Nevndin samtykti eisini á fundinum um at boða skúlastjóranum frá, at keypistopp eigur at verða sett í 
gildi beinanvegin fyri bókakeypi, amboðskeypi og keypi av møguligum innbúgvi, eins og útreiðslur í 
sambandi við tænastuveitingar í mest mun eisini skulu støðga. 
 



Ì sambandi við tænastuveitingar framyvir krevur nevndin av skúlaleiðsluni, at hesar skulu verða 
endurskoðaðar, soleiðis at tilboð frá í minsta lagi 2 veitarum verða innheintað, soleiðis at kapping 
kemur í tænastuna, sum higartil so at siga bert er komin frá sama veitara. 
 
Nevndin tók eisini avgerð um, at keyp av tilfari til handverk og list skuldi hava høga raðfesting í 
sambandi við nýtslu av játtanini, sum eftir er av árinum við møguligari eykajáttan. Eisini metti 
nevndin, at fráboðanin til skúlastjóran um nýtsluna 26. august og aftur 07. oktober 2010 frá 
kommununar síðu hevur verið nøktandi. 
 
Henda avgerð er send skúlastjóranum við Fuglafjarðar skúla við skrivi, dagfestum 20. oktober 2010. 
 
Um eykajáttan verður veitt til undirvísingartilfar upp á kr. 50.000,00, so verður henda tessvegna 
hækkað úr kr. 900.000,00 upp í kr. 950.000,00. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 21. oktober 2010, og mælir nevndin 
býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 50.000,00 til fólkaskúlaøkið undirvísingartilfar 
4232253020 konto 140001, hetta vísandi til § 41, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um 
kommunustýri. 
 
Vísandi til § 41, stk. 2 í omanfyri nevndu lóg verður mælt býráðnum til, at eykajáttanin verður fíggjað 
við flyting av kr. 50.000,00 úr bólki 7 Fuglafjarðar havn A. rakstur rakstrarstað 07.38.14.530.10 av 
konto 140001 “Avseting keyp vørur”  til frammanfyri standandi rakstrarstað, soleiðis at kr. 50.000,00 
verða játtaðar til konto 140001. 
 
Henda eykajáttan ber við sær, at konto 140001 í rakstrarstaði 4232253020 í fólkaskúlaøkinum verður 
hækkað úr kr. 900.000,00 upp í kr. 950.000,00. 
 
Hinvegin lækkar játtanin hjá Fuglafjarðar havn, rakstrarstað 73814453010 konto 140001 úr kr. 
1.000.000,00 niður í kr. 950.000,00. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, som 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, 
og skal endaliga viðgerðin/samtyktin verða kunnað Fíggjarmálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftan á 
samtyktina við 2. viðgerð, hetta sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
 
Nevnda eykajáttan ber ikki eykaútreiðslur við sær fyri kommunukassan, tá ið talan í hesum føri verður 
um eina umflyting av játtan millum bólk 7 “Fuglafjarðar havn” og bólk 4 “Undirvísing” upp á kr. 
50.000,00. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 28. Oktober 2010 og varð samtykt at beina málið 
víðari til 2. viðgerð á fyrst komandi býráðsfundi, sum sambært kunngerðina verður hildin 25. 
november 2010. (9-0). 
 
Avgerð: 
Samtykt varð við 2. viðgerðar at taka undir við tilmæli frá fíggjarnevndini um at veita eykajáttan upp 
á tilsamans kr. 50.000,00 til Fuglafjarðar skúla til undirvísingartilfar til rakstrarstað 4232253020 konto 
140001. Sostatt er eykajáttanin endaliga góðkend. (9-0). 
 
 
Mál nr. 43/2010 
 
Umsókn frá JT electric um byggiloyvi til vinnubygning á Kambsdali. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá JT electric Ltd., Kambsenni 4, Kambssdalur, 530 
Fuglafjørður, dagfest 27. oktober 2010 um byggiloyvi til virkisbygning á grundøkinum matr. nr. 871bl 
á Kambsenni 7 á ídnaðarøkinum á Kambsdali. 
 
Umsóknin hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 16. november 2010 og mælir 
nevndin býráðnum til, at byggiloyvi verður givið til bygging sambært fyrilliggjandi tekningum, treytað 
av góðkenning frá Brunaumsjón landsins. 
 
Ásetingarnar í almennu byggisamtyktini fyri Fuglafjarðar kommunu og kunnger um brunaverju frá 09. 
apríl 1992 skulu verða fylgdar, somuleiðis sum bygningurin skal verða settur av teknisku deild 
kommununar. 
 
Avgerð: 
Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt. (8-0). Meðan málið varð viðgjørt varð Sigurð S. 
Simonsen ikki á fundi vegna ógjegni. Dánjal Vang, varaborgarstjóri leiddi fundin meðan málið varð til 
viðgerðar og avgerð tikin. 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.30.  
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