
 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur:  14. desember 2017 

Býráðsfundur nr. 14/2017 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2017 tann 14. desember kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv 
frá borgarstjóranum, dagfest 08. desember 2017 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Eivin Breiðaskarð 
Kristian Petersen 

Ólavur Larsen 
Árant Berjastein 
Magni Herason Jøkladal 
Sigurð S. Simonsen 
Eyðun á Lakjuni 
Edva Jacobsen 
 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, kommunustjóri 
 
Eftir skrivliga áheitan frá formanninum í teknisku nevndini varð avgerð tikin um at taka mál nr. 03 á 
dagsskránni av skrá, grundað á at nýggir upplýsningar eru komnir fram í málinum. Samtykt varð at 
ganga áheitanini á møti. (9-0). 
 
Mál nr. 56/2017.  
 
Ásetan av fundardøgum býráðsins v.m. fyri 2018. 
 
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið uppskot frá borgarstjóranum, dagfest 08. Desember 2017 um 
almennar býráðsfundir fyri 2018, har mælt verður til, at hesir verða hildnir niðanfyri standandi 
hósdagar kl. 19.00 í býráðssalinum, hetta vísandi til § 13, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. Mai 2000 
um kommunustýri: 
 
25. januar, 22. Februar, 22. Mars, 19. Apríl, 31. Mai, 28. Juni, 27. September, 25. Oktober, 29. 
November og 13. Desember. Eingin fundur verður hildin í juli og august. 
 
Skotið verður eisini upp, at føstu nevndarfundirnir verða hildnir 2 vikur undan býráðsfundunum, og at 
fíggjarnevndin hevur fund eina viku undan. Hann vónar eisini, at nevndarfundirnir kunnu verða 
fastlagdir, soleiðis at øll, eisini borgarin veit, nær fundirnir verða hildnir, og nær seinasta freist er fyri 
at fáa mál viðgjørd á komandi fundum. 
 
Hann metir eisini, at vit eiga at fráboða hesum, solieðis at vit hava ein fastan bygnað í hesum, eins og 
gjørt er í Runavíkar kommunu. 
 
Eftir hesum verða fundarskráirnar býráðslimum í hendi í seinasta lagi fríggjadagar í vikuni undan 
býráðsfundunum, so limirnir hava vikuskiftið og 4 gerandisdagar til at seta seg inn í málini. 
 
Avgerð: 
Uppskotið frá borgarstjóranum varð samtykt, við tí broyting, at býráðsfundurin 28. Juni er fluttur til 
21. juni 2o17. (9-0). 
 
Mál nr. 57/2017. 
 
Mál viðvíkjandi eykajáttan til umflyting av játtan til Fablab. 
 

Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá fíggjarleiðaranum, dagfest 23. november 2017, har greitt 
verður frá, at Føroya gjaldstova hevur avgjørt, at avsetingin til Fablab skal verða plaserað á øki 7 
“Kommunal virki” á rakstrarstaði 745 “Vinnumenning” . 
 
Í 2017 er avsetingin gjørd á øki 5 “Kvøldskúlin” rakstrarstaði 520 við kr. 100.000,00. Sosattt verður 
eyðugt at flyta avsetingina á kr. 100.000,00 frá rakstrarstaði 520 “Kvøldskúlin” til rakstrarstað 745 
“Vinnumenning”, tí har er útreiðslan bókað. 
 



Av tí at talan ikki er um eina meirútreiðslu í 2017, men heldur eina ítøkiliga umflyting, so kann málið 
verða samtykt við fyrstu viðgerð á býráðsfundinum 14. Desember 2017 og við 2. viðgerð í januar 
2018. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 06. Desember 2017 og hevur staðfest, at 
kr. 100.000,00 eru avsettar til Fablab á rakstrarstaði 520 “Kvøldskúlin”, og har samlaðu útreiðslurnar 
við eykajáttan eru kr. 1.050.000,00, meðan eingin avseting er gjørd á rakstrarstaði 745 
“Vinnumenning”. 
 
Nevndin mælir býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 100.000,00 til umflyting av játtan til 
Fablab á rakstrarstaði 520 “Kvøldskúlin” á øki 5 til rakstrarstað 745 “Vinnumenning” á øki 7. Sosatt 
lækkar játtanin til kvøldskúlan við kr. 100.000,00, somuleiðis samlaðu útreiðslurnar til øki 5 “Mentan 
og frítíð”, meðan útreiðslurnar til øki 7 “Kommunal virki” verður økt við nevndu upphædd.  
 
Í hesum sambandi verður víst til § 41, stk. 1 og 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um 
kommunustýri við seinni broytingum. 
 
Ein eykajáttan sum henda førir eina ikki útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap 
kommununar fyri 2017, grundað á at talan er um umflyting millum rakstrarøki og rakstrarstøð.  
Tá ið talan er um eina tekniska umflyting metir nevndini, at tað ikki er neyðugt við 2. viðgerðum í 
býráðnum við 14 daga millumbili men bert við eini. 
 
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 verðáavíst á, hvussu hon skal verða fíggjað. 
 
Samtykt eykajáttan skal  verða kunnað landsstýsismanninum í fíggjarmálum innan 3 gerandisdagar 
aftaná, at henda eru samtykt. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna eina tekniska umflyting 
millum rakstrarstað 520 Kvøldskúlin og rakstrarstað 745 vinnumenning á kr. 100.000,00 til útreiðslur 
til Fablab. (9-0). 
 
 
Mál nr. 58/2017.  
 
Byggiloyvi til Fuglafjarðar skúla. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá MAP arkitektum, dagfest 06. desember 2017 um 
endaligt byggiloyvi til nýggjan skúlabygning á matr. nr. 522 og 443 í Fuglafirði.  
 
Skjøl í málinum: 

1. Umsókn dagf. 06.12.2017 MAP arkitektun um byggiloyvi til nýggjan skúla. 
2. Brunateknisk lýsing. Frágreiðing 27.11.2017 
3. Brunsskipan 31.03.2017 
4. Brunateknisk lýsing. Er eldur í. 

 
Útrokningar: 

1. BE15. Lyklatøl 04.12.2017 
2. BE15.Dokumentatíón 04.12.2017 
3. BE15 Resultat 04.12.2017 
4. BE15 Upprit. 04.12.2017 

 
Tekningar: 

1. Kloakk. Flatmynd.  H(50)001 -  27.11.2017 
2. Bruni. Flatmynd av øllum hæddum. H(89)001 -  27.11.2017 
3. Longdar- og tvørskurður. H(89)100  - 27.11.2017 
4. Bruni. Støðumynd. H(89)101 – 27.11.2017. 

 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 07. desember 2017, og mælir nevndin 
býráðnum til, at byggiloyvi verður givið til nýggja skúlabygningin sambært fyriliggjandi 
mynduleikaprotekt. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0). 
 

 
Mál nr. 59/2017. 
 



Tilmæli til Arbeiðstakarasáttmála við SP/F Heildarverk. 
 
Mentamálanevndin hevur á fundi 12. desember 2017 viðgjørt tilmælið frá Stýrisbólkinum við seinastu 
tillagingum til nýggja barnaskúlan og tekur mentamálanevndin undir við teim tillagingum 
Stýrisbólkurin mælir til. Tilboðið frá Heildarverk fyri hondverkaraútreiðslur er á kr 69.632.332,- 
 
Mentamálanevndin mælir til at Arbeiðstakarasáttmáli, umfatandi høvuðsarbeiðstøku í partalagi, verður 
undirskrivaður ímillum Fuglafjarðar kommunu og arbeiðstakaran Heildarverk spf. Sáttmálaupphædd, 
mvg ikki íroknað á kr 61.844.174,- 
 
Tað er ein samd mentamálanevnd sum tekur undir við sáttmálaupphæddini á kr 61.844.174,- og 
sostatt ein samd mentamálanevnd, sum leggur tilmælið um Arbeiðstakarasáttmála fyri býráðið. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá mentamálanevndini varð samtykt. (9-0). 
 
 
Mál nr. 60/2017.  
 
Tilmæli um nýtt ítróttarhús 
 
Mentamálanevndin hevur á fundi 13. desember 2017 viðgjørt kostnaðarmeting frá Teknistovuni í 
Gøtu, til nýtt ítróttarhús. 

 
Mettur kostnaður frá Teknistovuni í Gøtu til liðugt ítróttarhús (uttan mvg og innbúgv) er á kr 
18.202.000,00.  
 
Samlaður kostnaður til íløgu í 2018 er mettur at vera kr 11.582.294,40.  
 
Tað er ein samd mentamálanevnd sum tekur undir við kostnaðarmetingini frá Teknistovuni í Gøtu og 
sostatt ein samd mentamálanevnd, sum leggur tilmælið fyri býráðið. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá mentamálanevndini varð samtykt. (9-0). 

 
 
Kl. 18.30 møtti Rúni Abrahamsen vegna MAP arkitektar á fundi við býráðið, har hann greiddi frá 
høvuðsarbeiðstakarasáttmálanum við SP/F Heildarverk, sí annars má nr. 5 á dagskránni til 
býráðsfundin. 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 20.50. 
 
 
Eivin Breiðaskarð 

 
Kristian Petersen 
 
Árant Berjastein 
 
Magni Herason Jøkladal 
 
Ólavur Larsen 
 
Eyðun á Lakjuni 
 
Sigurð S. Simonsen 
 
Edva Jacobsen 
 
Sonni á Horni 
 
 
Skrivari: 
 
Jákup Frants Larsen 


