
 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 10. desember 2015 

Býráðsfundur nr. 15/2015 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2015 tann 10. desember  kl. 17.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv 
frá borgarstjóranum, dagfest 03. desember  2015 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Magnus S. Midjord 
Sigga Óladóttir Joensen 

Sigurð S. Simonsen 
Dánjal Vang 
Petur Abrahamsen 
Eyðun á Lakjuni 
Árant Berjastein 
Birgir Petersen 
 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari 
 
Áðrenn fundurin varð settur handaði Eivind Breiðaskarð borgarstjóranum skriv frá 188 borgarum, sum 
vilja gera vart við teirra støðu og ónøgd um tær ætlanir, sum eru frammi um at fylla út á vestara 
landinum. Eisini vilja tey við hesi innsavnan skjóta upp, at fjøran í Fuglafirði verður friðað og mest 
møguligt varðveitt, sum er hon er skapt frá nátúrunnar hond. 
 
Somuleiðis setti borgarstjórin fram uppskot um, at mál nr. 04 um íbúðarbygging á vestara landinum 
varð tikið av ská og útsett, eitt nú við grundgeving um, at málið átti at verið so væl lýst sum 
møguligt, at ein hoyring eigur at fara fram, og at ein almennur borgarafundur eigur at verða hildin, 
sum lýsir ætlanir býráðsins á fullgóðan hátt. 
 
Meirilutin í býráðnum ynskti at fáa time-out í nakrar minuttir fyri at umrøða støðuna. 
 
Samtykt varð at útseta endaligu viðgerðina í býráðnum  av hesum máli til, eftir at ein kunnandi fundur 
hevur verið í  seinasta lagi 15. februar 2016. (9-0). 
 
 
Mál nr. 65/2015.  
 
Ásetan av fundardøgum býráðsins fyri 2015. 
 
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið skriv frá borgarstjóranum, dagfest 03. desember 2015 saman við 
uppskoti um ásetan av almennu býráðsfundunum fyri 2016.  
 
Mælt verður til, at hesin verða hildnir niðanfyri standandi hósdagar kl. 17.00 í býráðssalinum: 
28. januar, 25. februar, 17. mars, 28. apríl, 26. mai, 16. juni, 25. august, 29. september, 27. oktober, 
24. novemner og 15. desember. 
 
Avgerð: 
Uppskotið frá borgarstjóranum varð samtykt. (9-0). 
 
Mál nr. 66/2015.  
 
Mál viðvíkjandi eykajáttan til Innandalsvegin. 
 
Vísandi til skriv frá býráðsskrivaranum, dagfest 30. september 2015 um viðurskifti gerð av stuðlamúri 

vm. við Innandalsvegin, so hevur tekniska nevndin viðgjørt málið á fundi 16. november 2015. 
 
Nevndin mælir býráðnum til at veita ein eykajáttan, soleiðis at kr. 200.000,00 verða fluttar frá konto 
651 íløgur kloakkir til konto 671 nýgerð vegir. 
 
Birgir Petersen hevur ta viðmerking, at hann undrast á, at arbeiðið viðvíkjandi garði fram við matr. nr. 
47b er tikið fram um arbeiðið, sum eru meira átrokandi. 
 
Fíggjarnevndin hevur havt málið um møguliga eykajáttan fyri á fundi 02. desember 2015, og hevur 
nevndin býtt seg í 2 minnilutatilmæli til býráðið. 



 
Ein minniluti Eyðun á Lakjuni mælir býráðnum til at ganga áheitanini frá teknisku nevndini á møtu og 
veita eina eylkajáttan upp á kr. 200.000,00 og henda verður fíggjað við tekniskari umflyting á øki 6 
frá íløgum í kloakkum til íløgur í nýggjar vegir. 
 
Ein minniluti Sonni á Horni tekur ikki undir við tilmælinum frá teknisku nevndini og mælir býráðnum 
frá at veita umbidnu eykajáttanina. 
 
Grundgevingar hansara eru: 

1. At upphæddin kann verða sett á fíggjarætlan kommununar fyri 2016. 

2. Ein umsókn um eykajáttan í desember til íløgur kemur alt ov seint, havandi í huga, at ein 

meirnýtsla á umleið kr. 100.000,00 longu er staðfest oman á tær kr. 200.000,00, sum 

avsettar vórðu til garðar við Innandalsvegin í 2015. Somuleiðis er eisini spurningurin, um tær 

eyka kr. 100.000,00 verða nýttar í 2015. 

 
Í hesum máli verður víst til § 31, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri um 
nevndarformann, har hesin ansar eftir, at allar inntøkur og útreiðslur hava neyðuga játtan. 
 
Eisini verður víst til § 41, stk. 2 í omanfyri nevndu lóg, citat: “Kommunustýrið kann tó veita 
eykajáttan. Eykajáttanin krevur 2 viðgerðir við í minsta lagi 14 daga millumbili, og við hvørja 
eykajáttan skal verða víst á, hvussu hon skal verða fíggjað”. 
 
Mett verður, um so verður, at  eykajáttanin verður samtykt, so verður ikki neyðugt at viðgera málið 
sum beinleiðis eykajáttan 2 ferðir, við tað at talan er um tekniska umflyting millum rakstrarstøð í øki 6 
“Teknisk mál” (íløgur), útgreining at kr. 200.000,00 verður flutt frá rakstrarstaði 651 “Vatnveiting 
íløgur” konto 3141 til rakstrarstað 671 “Nýgerð vegir” konta 3141. 
 
Um talan er umflytingar millum 2 ella fleiri økir, so er neyðugt við eykajáttan, so viðgjørd skal verða 
sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, og sum skal verða 
viðgjørd 2 ferðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga millumbili. 
 
Avgerð: 
Atkvøtt varð fyrst um minnilutauppskotið frá borgarstjóranum. Uppskotið fall. 4 atkv. Fyri og 5 atkv. 
Ímóti. Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Sigga Óladóttir Joensen, Árant Berjastein og Petur Abrahamsen. 
Ímóti atkvøddu Magnus S. Midjord, Sigurð S. Simonsen, Dánjal Vang, Eyðun á Lakjuni og Birgir 
Petersen. 
Síðan varð atkvøtt um minnilutauppskotið frá Eyðuni á Lakjuni og tilmælinum frá teknisku nevndini. 
Uppskotið varð samtykt. 5 atkv. Fyri og 4 atkv. Ímóti. Fyri atkvøddu Magnus S. Midjord, Sigurð S. 
Simonsen, Dánjal Vang, Eyðun á Lakjuni og Birgir Petersen. Ímóri atkvøddu Sonni á Horni, Sigga 
Óladóttir Joensen, Árant Berjastein og Petur Abrahamsen 
 
 
Mál nr. 67/2015.  

 
Mál viðvíkjandi Kyrjasteini. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið notat frá Eyðuni á Lakjuni, formanni í mentamálanevndini, 
dagfest 23. November 2015, har hann greiðir frá, at hann tann 20. November h.á. hevur verið inni á 
gólvinum hjá Óla Hendrik av Fløtum, formanni í nevndini fyri ”grunnin Karvatoftir”. 
 
Vitjanin kom í lag, eftir at Óla Hendrik ringdi til hansara sum formann í mentamálanevnd býráðsins. 
 
Óla Hendril upplýsir, at nevndin  fyri grunnin Karvatoftir er sinnað at geva kommununi gávubræv upp 
á ognirgrunnsins, sum er fyrst og fremst sluppin Kyrjasteinur, sum hon liggur og eisini umleið kr. 
20.000,00, sum grunnurin hevur standandi á bók. 
 
Semja varð um partanna millum, at formaðurin í mentamálanevndini reisir málið í nevndini, og at 
hann eftir neyðugar viðgerðir vendir aftur til Óla Hendrik. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í mentamálanevndini 01. desember 2015, og mælir nevndin 
býráðnum til, at nevndin fær heimildir til at fara undir tilgongd við samráðingum við nevndina fyri 
“Grunnin Karvatoftir” um yvirtøku av ognum grunnsins, sum er sluppin Kyrjasteinur, innistandandi 
peningur vm. 
 
Víst verður annars til § 9 í viðtøkunum fyri grunnin, sum samtykt at á fundi 11. September 1993 við 
seinni broytingum. § 9 sigur: “Avgerð nevndin at taka grunnin av, tekur nevndin aftan á góðkenning 
av Fuglafjarðar býráð og Fornminnisfelagnum avgerð um, hvat skal gerast við ognir felagsins”. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá mentamálanevndini varð samtykt. (9-0). 
 



Mál nr. 68/2015.  
 
Íbúðarbygging á vestara landinum. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Dánjali Vang og Birgir Petersen, dagfest 19. november 
2015, har skotið verður upp at gera eitt byggibúgvi økið á vestara landinum undir vegnum og nakað 
út í sjógvin frá vendiplássinum undir húsinum hjá Kirstin Vørðhamar og út til fyrstu neystini undir 
húsinum hjá Fróða Saabyson. 
 
Skotið verður eisini upp at brúka av grótinum, sum kommunan hevur keypt frá tunnilsverkætlanini hjá 
Havsbrún at planera við. 
 
Økið verður at nýta til íbúðarbygging og atkomuveg frammanfyri. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 19. november 2015 og mælir ein meiriluti 
Dánjal Vang og Birgir Petersen býráðnum til at samtykkja omanfyri nevnda uppskot. 
 
Minnilutin Sigga Óladóttir Joensen tekur ikki undir við hesum uppskoti og mælir til, at annað hóskandi 
øki verður ávíst. 
 
Kostnaðarmeting: 
 
Koyring og planering                               kr.  350.000,00 

Klæðing av grótskráum                           kr.   350.000,00 
Kloakkir                                                 kr.   200.000,00 
Grevstur og burturkoyring av mold           kr.  100.000,00 
Samanlagt                                            kr. 1.000.000,00 
 
Mælt verður til, at hesin peningur verður avsettur á fíggjarætlanini fyri ár 2015. 
 
Avgerð: 
 
Sí avgerð, áðrenn fundurin byrjaði um útsetan av endaligari viðgerð í býráðnum tileftir at ein 
kunnandi fundur hevur verið í seinasta lagi 15. februar 2016. 
 
Mál nr. 69/2015. 
 
Mál viðvíkjandi gongugøtu Fuglafjørður-Kambsdalur. 
 
Tekniska deild hevur gjørt projekt av gongugøtu millum Fuglafjørð og Kambsdal, og er projektið 
góðkent av Landsverki. Sambært hesum verður mett, at kostnaðurin av fyrsta byggistigi, sum umfatar 
830 metrar, verður umleið kr. 2,2 mió. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 07. desember 2015, og mælir nevndin 
býráðnum til at góðtaka, at arbeiðið verður gjørt sambært fyriliggjandi projekt. 
 
Vísandi til at grótveitingin til gongugøtuna Fuglafjørð – Kambsdal ikki er á listanum viðvíkjandi gróti 
frá tunnilsverkætlanini, hevur Vinnunevndin viðgjørt hetta mál á fundi 03. Desember 2015. 
 
Sambært verkætlanini skulu umleið 7.000m3 til fyrsta partin, sum er uml. 830 m. 
 
Vinnunevndin tekur undir við, at hetta grót verður tikið frá tunnilsverkætlanini og  nýtt til 
verkætlanina gongugøta Fuglafjørð – Kambsdal. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá teknisku nevndini og vinnunevndini vórðu samtykt. Sostatt verður tikið undir við 
verkætlanini. (9-0). 
 
 

 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.10. 
 
 
Magnus S. Midjord 
 
 
Sigga Óladóttir Joensen 
 
 
Dánjal Vang 
 



 
Eyðun á Lakjuni 
 
 
Petur Abrahamsen 
 
 
Sigurð S. Simonsen 
 
 
Árant Berjastein 
 
 
Birgir Petersen 
 
 
Sonni á Horni 
 
 
 
Skrivari: 
 
Jákup Frants Larsen 
 


