
 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 27. september2012 

Býráðsfundur nr. 11/2012 

Borgarstjóri Sigurð S. Simonsen 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2012 tann 27. september kl. 19.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv 
frá borgarstjóranum, dagfest 20. september 2012 um innkalling til fundar og broytingarskriv, dagfest 
24. september 2012 um broytan av tíðini frá kl. 16.30 til 19.30. 
 
Møtt vórðu: 
Sigurð S. Simonsen 
Kristina Toftegaard Larsen 
Elisabeth D. Eldevig  

Eyðun á Lakjuni 
Magnus S. Midjord 
Petur Abrahamsen 
Sonni á Horni 
Gordon M. Petersen 
Ólavur Larsen 
 
Gordon M. petersen møtti sum varalimur fyri Dánjal Vang og Ólavur Larsen sum varalimur fyri Jann 
Toftegaard, sum báðir høvdu forfall til fundin. 
 
Við á fundinum luttók eisini Marin S. Thomsen, meðan mál nr. 32/2012 varð til viðgerðar. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari 
 
 
Mál nr. 32/2012.  
 
Mál viðvíkjandi 1. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlanarkarm fyri kommununa 2013. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 17 september 2012 til fyribils 
fíggjarætlanarkarm fyri kommununa fyri 2013. 
 
Vísandi til § 39, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við gildiskomu tann 01. 
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 01. 
desember. 
 
Skattagrundarlagið er roknað út frá upplýsningum frá Taks, har inntøkan pr. 01. september 2012 er 
upproknað til eitt ár við skattaprosenti 21,5. Somuleiðis er botnfrádrátturin ásettur eftir útrokningum 
frá Taks.  
Barnatalið er 400, og barnafrádrátturin er ásettur til til kr. 5.000,00 pr. barn í 2013, móti kt. 4.500,00 
fyri fíggjarárið 2012 ella ein hækking upp á kr. 500,00 pr.barn. 
 
Hjálagda uppskot, sum fíggjarnevndin hevur viðgjørt á fundi 19.  september 2012 og gjørt broytingar 
til í mun til sjálvt uppskotið frá fyrisitingini javnvigar við kr. 62.821,185,00, somuleiðis sum ikki 
verður roknað við nøkrum rakstraravlopi. 
 
Eingin íløgu er beinleiðis avsett, men verða sambært uppskotinum rúm fyri íløgum upp kr. 
3.473.485,00 av sjálvum rakstrinum.  
 
Rakstrarútreiðslurnar brutto verða mettar til kr. 51.147.700,00 og netto til kr. 37.348.700,00, 
rentuútreiðslurnar + rentustuðulin til kr. 4.000.000,00 og avdráttirnir av føstum lánum til kr. 
4.200.000,00. 
 

Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 44.372.185,00 við einum skattaprosenti upp á 21,5%, 
partafelagsskatturin verður fyribils verður til kr. 4.000.000,00 og skattur av kapitaleftirlønum til kr. 
650.000,00, meðan eingin inntrøka fyribils er avsett við sølu av grundstykkjum. Møguligar inntøkur 
verða inntøkuførdar undir íløgum teknisk mál. 
 
Fíggjarnevndin samtykt á fundi 19. september 2012 at leggja fyriliggjandi uppskot til fíggjarkarm fyri 
býráðið til 1. viðgerð. 
 
Eftir 1. viðgerðina í býráðnum verður fíggjarætlanaruppskotið viðgjørt og gjøgnumarbeitt í føstu 
nevndunum í samráð við stovnsleiðarar og ábyrgdarfólk. 



Avgerð: 
Samtykt varð at beina málið aftur í fíggjarnevndina til víðari viðgerðar. (9-0). 
 
 
Mál nr. 33/2012. 
 
Umsókn frá Suffíu við Stein og Boga Nón um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 503ag í 
Stovugerði. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Suffíu við Stein og Boga Nón, dagfest 16. august 
2012 um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 503ag í Fuglafirði sambært hjáløgdum tekningum. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 18. september 2012 og mælir nevndin 
býráðnum til, at umsóknin verður gingin á møti soleiðis at: 

1. Treytirnar í almennu byggisamtyktini fyri Fuglafjørð og kunngerð um brunaverju frá 9. 
apríl 1992 verða fylgdar. 

2. Í hesum sambandi verður víst á, at øll búrúm skulu hava minst eitt vindeyga, sum kann 
latast upp við fríum opi, sum er minst 50 cm í breidd og 60cm  høgt. Hædd + breidd á tí 
fría opinum skal vera minst 1,50 m2. 

3. Parkeringpláss til 2 bilar skal verða inni á stykkinum, og hetta skal verða gjørt áðrenn 
flutt verður inn í húsini. Møguligt bilhús verður ikki roknað sum bilstøðil. 

6. Kloakkplanur skal góðkennast av teknisku deild og kloakkirnar skulu sýnast og 
góðkennast av teknisku Deild, áðrenn tær verða tyrvdar. 

7. Húsini skulu verða sett av teknisku deild. 
 

Byggiloyvi er galdandi í 2 ár frá útskivingardegnum. 
 

Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá teknisku nevndini. (9-0). 

 
 

Mál nr. 34/2012. 
 

Umsókn frá Jann N. Toftegaard um byggiloyvi til dur. 

 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Jann N. Toftegaard, dagfest 18. September 2012 
um byggiloyvi til dur fyri kjallarahurð 2,5 m x 1,25 m vestan fyri sethús hansara á matr. nr. 47b í 
Fuglafirði. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 18. september 2012 og mælir nevndin 
býráðnum til, at byggiloyvi verður givið til bygging sambært hjáløgdu tekning. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá teknisku nevndini. (9-0). 
 
 
Mál nr. 35/2012.  
 
Mál viðvíkjandi skonkiloyvi til Mentanarhúsið. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá leiðaranum fyri Mentanarhúsinum í Fuglafirði, dagfest 
29. august 2012, har hann setir fram spurningar eitt nú við skonkiloyvi til húsið. 
 
Síðan leiðarin varð settur tann 01. juni 2012 hevur viðkomandi søkt um skonkiloyvi til ávís tiltøk, sum 
verið hava í húsunum, hetta sambært galdandi lóggávu. Við tað at húsið ikki hevur fast skonkiloyvi, so 
hevur verið neyðugt at søkt Loyvisnevndina um tílíkt loyvi í hvørjum einstøkum føri, tá ið skipað 
verður fyri tiltøkum, sum útskeinking verður knýtt at. 
Loyvið hjá Fuglafjarðar sjónleikarafelag er útgongið í februar 2012. 
Tí hevði ein skipan við føstum loyvi verðið betur at umsitið, við tað at tá verður ikki neyðugt at hugsa 
meira um henda partin, við tað at skonkiloyvi varð permanent og innan fyri lógarinnar karmar og 
eftirlit. 
 
Mentamálanevndin hevur viðgjørt málið á fundi 10. september 2012, og mælir ein meiriluti Kristina 
Toftegaard Larsen og Petur Abrahamsen býráðnum til, at skonkiloyvi kemur at verða í 
Mentanarhúsinum á matr. nr. 239u á Karvatoftum 5 í Fuglafirði. 
 

4. Ø 315 mm reinsibrunnur skal verða settur á báðar kloakkleiðingarnar áðrenn hesir verða 
veittir út av grundstykkinum.  

5. Rottangi skal verða samb. leiðbeining frá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni og settur niður 
samb. vegleiðing um rottangauppseting. Eisini skal rundskriv dagf. 2. juli 1998 frá 
Heilsufrøðiligu Starvsstovuni viðv. nýtslu av tilfari til dren verða fylgd.  



Loyvið verður samantvinnað við matstovuloyvinum, soleiðis at skilja, at tann persónur, sum kemur at 
hava matstovuloyvi í húsinum eisini kemur at fáa skonkiloyvi, og kemur hesin sostatt at hava 
ábyrgdina fyri báðum loyvunum. Skonkiloyvi kemur sostatt ikki at verða knýtt at kommununi ella 
kommunalum starvsfólkum. 
 
Eyðun á Lakjuni sigur seg ikki at kunna taka støðu til málið á fundinum í nevndini, men kemur hann at 
taka endaliga avgerð til spurningin á komandi býráðsfundi, tá ið hetta mál kemur til viðgerðar. 
 
Kristina Toftegaard Larsen, forkvinna í mentamálanevndini hevur tann 29. september 2012 sent 
teldupost til borgarstjóran, hvar heitt verður á hann um umframt at avgreiða málið um skonkiloyvi, til 
eisini at viðgerða matstovuloyvi.  
 
Hon heldur verða rættast, at komið verður til eina loysn og vil mæla býráðnum til, at skonkiloyvi og 
matstovuloyvi verða knýtt at hvørjum øðrum, og at mentamálanevndin saman við leiðaranum fyri 
Mentarnarhúsið setir saman vegleiðing/krøv fyri, hvussu matstovna skal verða rikin, og bjóðar hesa út 
alment. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka málið av skránni. Heitt verður á mentamálanevndina um at gera arbeiðið liðugt 
við at gera reglur vm. fyri útbjóðing av matstovuni í Mentanarhúsinum, og so leggja málið aftur fyri 
býráðið til støðutakan. 
 
Meðan málið varð viðgjørt varð Ólavur Larsen ikki á fundi vegna ógjegni. 

 
 
Mál nr. 36/2012.  
 
Viðvíkjandi samsýning til leiðaran av Fuglafjarðar kvøldskúla. 
 
Forkvinnan í mentramálanevndini, borgarstjórin og býráðsskrivarin hava havt fundi við leiðaran av 
Fuglafjarðar kvøldskúla tann 21. juni 2012 í sambandi við áheitan hennara um fund um millum annað 
fíggjarligu viðurskifti hennara sum leiðari av Fuglafjarðar kvøldskúla. 
 
Á hesum fundi greiddi leiðarin frá, at hann hevði skrásett teir tímar, sum hann hevði nýtt í sínum 
arbeiði sum leiðari, síðan starvsetan 12. september 2011, t.v.s. arbeiði við kvøldskúlanum og 
kvøldskúlaætlanunum fyri skúlaárið 2011-2012. 
 
Leiðarin hevði nýtt umleið ½ tíð til arbeiði, men varð hon bert lønt sambært løgtingslóg nr. 70 frá 30. 
juni 1983 við seinni broytingum um frítíðarvirksemi við 10% av útgoldnum lønum svarandi til umleið 
kr. 46.000,00.  
 
Tó er honum sambært starvsetina játtað kr. 50.000,00 árliga. Her verður eisini víst til Rundskriv frá 
Landsskúlafyrisitingini frá 1984 um samsýningar vm., sum enn er í gildi. 
 
Leiðarin metir, at ein hóskandi árlig samsýning eigur at verða nakað hægri. Henda samsýning er 
grundað á ta tíð, sum omanfyri nevnt, sum leiðarin nýtir í sínum arbeiði við kvøldskúlaætlanini, 
fundum við lærarum/undirvísarum, samskifti við Mentamálaráðið, lýsingum vm. 
 
Mentamálanevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 10. september 2012 og mælir býráðnum til ikki 
at hækka samsýningina sambært uppskotinum frá leiðaranum, at hetta er ein ógvuslig hækking í mun 
til verandi. 
 
Somuleiðis kemur hetta at svara til ov stóran partav játtanini til Fuglafjarðar kvøldskúla fyri fíggjarárið 
2012, sum er tilsamans kr. 500.000,00. 
 
Tímatalið seinastu árini hevur verið millum 1.280 í 2006 og umleið 1.700 tímar veturin 2011-2012. 
Játtanin fyri kvøldskúlaárið 2012-2013 eru 2.800 tímar, sum er ein hækking upp á umleið 500 tímar í 
mun til 2010-2011. Tá er talan um almenna og serstaka frítíðarundirvísing og frítíðarvirksemi. 
 
Tímataksturin fyri undirvísingina er kr. 240,00 um tíman svarandi til kr. 672.000,00 veturin 2012-
2013 íroknað 10% í samsýning til leiðara svarandi til kr. 67.200,00. 
 
Mentamálanevndin mælir býráðnum/fíggjarnevndini til, at samsýning til leiðaran av Fuglafjarðar 
kvøldskúla verður broytt soleiðis, at: 
 
Kr. 50.000,00 verður veitt í samsýning av 1.400 tímum,  meðan 20% verður veitt í samsýning fyri 
1.400 tímar og meira. Um so verður, at játtanin fyri 2012-2013 fult nýtt, so verður samsýningin fyri 
1.400 tímar > kr. 67.200,00 ella í mesta lagi kr. 117.200,00. 

 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 19. september 2012 og varð einmælt 
samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við tilmælinum frá mentamálanevndini. 



 
Avgerð: 
Tilmælini frá mentamálanevndini og fíggjarnevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
Mál nr. 37/2012. 
 
Viðvíkjandi møguliga flytan av valstaði fyri Fuglafjørð og Kambsdal. 
 
Valstaðið í Fuglafirði hevur síðan 1974 verið staðsett á býráðsskrivstovuni, har veljarar hava greitt 
sína atkvøðu bæði til kommunu-, løgtings- og fólkatingsval og til fólkaatkvøður. 
 
Í byrjanini varð atkvøtt á sjálvari skrivstovuni, har skrivstovuhølini aftan fyri móttøkuna vórðu nýtt at 
velja í, somuleiðis sum veljarin møtti valnevndunum í sjálvari móttøkuni, men miðskeiðis í 
áttatiárunum, tá ið bilhúsið varð gjørt til fundarsal, so hevur hetta hølið verið nýtt sum valhøli, meðan 
nevndirnar hava nýtt hølið hjá borgarstjóranum sum skrivstovu. 
 
Somuleiðis hava nevndirnar havt atgongd til og nýtt neyðuga útgerð hjá kommunalu fyrisitingini, eitt 
nú teldur, fartelefonir, fotokopieringsmaskinur og annan tekniskan útbúnað. 
 
Undantikið er tó løgtingsvalið fyri nøkrum árum síðan, sum hildið varð í Mentanarhúsinum, men av 
ávísum grundum aftur varð flutt á býráðsskrivstovuna. 
 
Við tað at spurningur hevur tikið seg upp av nýggjum um valstaðið fyri Fuglafjørð og Kambsdal 

møguliga aftur skal verða flutt í Mentanarhúsið, sum kommunan nú er ánari av, so verður hetta mál at 
viðgera av býráðnum til prinsipiella støðutakan. 
 
Tó verður neyðugt, áðrenn støða verður tikin, at fáa  til vega ummælir frá kommunuvalnevndini og 
løgtings- og fólkatingsvalnevndini fyri Fuglafjørð. 
 
Við tað at kommunuvalið er ásett av Innlendismálaráðnum at fara fram týsdagin 13. november 2012, 
so verður hervið heitt á borgarstjóran um at seta málið á dagskrá og støðutakan á býráðsfundinum 
27. september 2012, við tað at lýsingarnar um kommunuvalið og eisini kommunal valstøð skulu verða 
gjørdar í oktober 2012. 
 
Kommunan hevur móttikið teldupost frá løgtings- og fólkatingsvalnevndunum og 
kommunuvalnevndini, dagfest  20. september 2012, har nevndirnar hava mett um fyrimunir og 
vansar við núverandi valstaði á kommunuskrivstovuni og uppskotna valstaðnum ”Mentanarhúsinum”, 
og eru komnar við fylgjandi niðurstøðu: 
 
”Mett verður, at bæði valstøðini nøkta tørvin fyri parkering og at verða atkomulig. Harafturímóti 
verður mett, at umstøðurnar á verandi valstaði á kommunuskrivstovuni eru munandi betri, bæði 
viðvíkjandi tekniskari útgerð (teldum, telefon vm.), og ta tað kemur til hølisumstøður fyri 
valnevndirnar og veljaran. Valnevndirnar hava valdagin brúk fyri eyka hølum, ið liggja tætt upp at 
valhølinum, bæði til sítt arbeiði, og tá ið tað í serligum førum er tørvur á eyka hølum til veljaran. 
 
Haraftrat er at siga, at til løgtingsvalið 19. januar 2008 varð Mentanarhúsið roynt sum valstað. 
Royndirnar, ið tá vórðu gjørdar, vóru ikki nøktandi og hava valini síðani verið hildin á 
kommunuskrivstovuni. 
 
Valnevndirnar mæla býráðnum til at halda fast við verandi valstað á kommunuskrivstovuni. 
 
Avgerð: 
Atkvøtt varð fyrst um tilmæli frá valnevndnum. Uppskotið fall. ( 2 atkv. fyri og 7 atkv. ímóti. Ímóti 
atkvøddu Kristina T. Larsen, Elisabeth Eldevig, Magnus S. Midjord, Petur Abrahamsen, Sonni á Horni, 
Gordon M. Petersen og Ólavur Larsen. Atkvøtt varð síðan um at flyta valstaðið fyri Fuglafjørð og 
Kambsdal í Mentanarhúsið á Karvatoftum 5 í Fuglafirði, og at nýggja valstaðið fyrstu ferð verður nýtt 
á kommunuvalinum 13. november 2012. Hetta varð samtykt. (7 atkv. fyri og 2 atkv. blankar. Blankt 
atkvøddu Sigurð S. Simonsen og Eyðun á Lakjuni. 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 22.25.  
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