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Gerðabók býráðsins Eykabýráðsfundur 

Fundardagur: 25. juni 2015 

Býráðsfundur nr. 07/2015 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Marin Sólheim Thomsen 
  

 

Ár 2015 tann 25. juni kl. 17.00 varð eykabýráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta 

sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 23. juni 2015 um innkalling til fundar.  

 

Møtt: 

Sigurð S. Simonsen 

Jann Toftegaard 

Dánjal Vang 

Asbjørn Berthelsen 

Eyðun á Lakjuni 

Petur Abrahamsen 

Sigga Ó. Joensen 

Sonni á Horni 

Magnus Midjord 

Marin Sólheim Thomsen, býráðsskrivari 

 

Asbjørn Berthelsen møtti sum varalimur fyri Árant Berjastein, sum hevur boðað frá, 

at hann ikki kann møta. 

  

Mál nr. 39/2015, jnr.15/00213 

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

Mjølgoymslutunnlum inn í bergið oman fyri Havsbrún. 

Avgerð í vinnunevndini:   

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 tunnlunum, fyri ein samlaðan kostnað uppá 

12,5 milliónir.  

Vinnunevndin mælir til  at Havsbrún fær loyvi at gjørnumføra verkætlanina.  

 

Minnilutin Árant Berjastein tekur ikki undir við grótprísinum, sum hann heldur skal 

verða samsvarandi galdandi marknaðarprís. 

 

Meirilutin Magnus Midjord og Sigurð Simonsen halda, at báir partar hava fyrimun av 

hesi verkætlan og mæla til,  at vit undir verandi umstøðum góðtaka grótprísin soleiðis 

at verkætlanin ikki dettur niðurfyri.     

 

Heitt verður á fíggjarnevndina um at útvega neyðuga fíggina og leggja málið fyri 

býráðið til endaliga støðutakan. 

 

Viðgerð í fíggjarnevndini: 
Ein minniluti, Sonni á Horni mælir til, ikki at leggja verkætlanina fyri  býráðsfund, 

fyrr enn málið er betur lýst og búgvið til støðutakan. 

Meirilutin í fíggjarnevndini, Dánjal Vang og Eyðun á Lakjuni mæla til at leggja málið 

fyri býráðið eftir tilmælinum frá Vinnunevndarfundi tann 15.juni 2015, har 
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vinnunevndin mælir til, at Havsbrún fær loyvi at gjøgnumføra verkætlanina, soleiðis 

at kommunan keypir grótið fyri ein samlaðan kostna á kr. 12,5 mio. Meirilutin Dánjal 

Vang og Eyðun á Lakjuni mæla somuleiðis til at meirfíggingin á kr 7,0 mio, fæst til 

vega við meir skattainntøku av partafelagsskatti 2014, sum verður útgoldin síðst í 

hesum árinum og fyrst í 2016. 

  

Eykajáttanin kemur at bera eykaútreiðslur við sær fyri kommunukassan við kr. 7.0 

mio, og kemur at ávirka rakstrarúrslitið fyri 2015 við nevndu upphædd. 

 

Tá 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:  

Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 25. juni 2015, og varð samtykt, við 

5 atkvøðum fyri, 3 atkvøðum ímóti og einari blankari atkvøðu, at beina málið um 

eykajáttan upp á kr. 7,0 mio til aðru viðgerð og til endaliga avgerð á eykabýráðsfundi, 

so skjótt sum tilber eftir at freistin á 14 dagar er farin. 

Fyri atkvøddu: Magnus Midjord, Jann Toftegaard, Sigurð S. Simonsen, Eyðun á 

Lakjuni og Dánjal Vang. 

Ímóti atkvøddu: Petur Abrahamsen, Sigga Ó. Joensen og Sonni á Horni. Asbjørn 

Berthelsen atkvøddi blankt. 

 

Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19,00. 

 

 

Sigurð S. Simonsen 

 

Dánjal Vang 

 

Asbjørn Berthelsen 

 

Eyðun á Lakjuni 

 

Petur Abrahamsen 

 

Sigga Ó. Joensen 

 

Sonni á Horni 

 

Magnus Midjord 

 

Jann Toftegaard 

 

Marin Sólheim Thomsen, skrivari 


