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Gerðabók býráðsins Eykabýráðsfundur 

Fundardagur: 27. juli 2015 

Býráðsfundur nr. 9/2015 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Marin Sólheim Thomsen 
  

 

Ár 2015 tann 27. juli kl. 13.00 varð eykabýráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta 

sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 24. juli 2015 um innkalling til fundar.  

 

Møtt: 

Sigurð S. Simonsen 

Jann Toftegaard 

Dánjal Vang 

Asbjørn Berthelsen 

Harley Joensen 

Petur Abrahamsen 

Sigga Ó. Joensen 

Sonni á Horni 

Árant Berjastein 

Marin Sólheim Thomsen, býráðsskrivari 

 

Asbjørn Berthelsen møtti sum varalimur fyri Magnus Midjord, og Harley Joensen 

møtti sum varalimur fyri Eyðun á Lakjuni, sum høvdu boðað frá, at ikki bar til at 

møta. 

  

Mál nr. 40/2015, jnr.15/00213 

Mál viðvíkjandi keyp av gróti frá Havsbrún, í samb. við ger av  

Mjølgoymslutunlum inn í bergið oman fyri Havsbrún.  

   

Havsbrún arbeiðir við ætlan at gera mjølgoymslutunnlar inn í bergið omanfyr 

Havsbrún.   

 

Ein av fyritreytunum fyri  at hendan verkætlan kann gjøgnumførast er,  at kommunan 

keypir grótið sum kemur úr tunnlinum. 

Sonni á Horni hevði sítt uppskot til málið, meðan Sigurð S. Simonsen legði fram 

eitt broytingaruppskot, vegna seg, Harley Joensen, Dánjal Vang og Jan 

Toftegaard. 

 

Avgerð:  

Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 27. juli 2015. Fyrst varð atkvøðið 

um uppskotið hjá Sigurð S. Simonsen og varð samtykt, við 7 atkvøðum fyri og 2 

atkvøðum ímóti, at keypa grótið, uml. 119.000 m3 fyri kr. 110 m3 soleiðis, at miokr. 

6,0 verða brúktar í 2015 meðan miokr. 7,1 verða brúktar í 2016 til endamálið. Ímóti 

atkvøddu: Sigga Ó. Joensen og Sonni á Horni. Atkvøtt varð tískil ikki um uppskotið 

frá Sonna á Horni, borgarstjóra. 
 

 

 

 

 



 2 

Mál nr. 41/2015, jnr.15/00213 
 
Umsókn um byggiloyvi til “Tunnilsgoymslu”. 
p/f Havsbrún fer við hesum at søkja um loyvi til bygging av goymslutunlum 
samsvarandi viðløgdu skitsu, frágreiðingum, tíðarætlan og tekningum í 
viðløgdum uppskoti til sáttmála frá Articon. 

 

Avgerð:  

Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 27. juli 2015. og varð samtykt, við 

9 atkvøðum fyri at geva P/F Havsbrún principielt byggiloyvi til tunlarnar soleiðis at 

skilja, at tekniska nevnd og vinnunevndin seinni viðgerða málið og koma við sínum 

tilráðingum. 

 

Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 14,00. 

 

Sigurð S. Simonsen 

 

Jann Toftegaard 

 

Dánjal Vang 

 

Asbjørn Berthelsen 

 

Harley Joensen 

 

Petur Abrahamsen 

 

Sigga Ó. Joensen 

 

Sonni á Horni 

 

Árant Berjastein 

 

Marin Sólheim Thomsen, býráðsskrivari 

 


