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Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2015 tann 26. november kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv 
frá borgarstjóranum, dagfest 24. november 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 
 
Við á fundinum luttók eisini Snorri á Bøgarði, grannskoðari hjá Januar, meðan mál nr. 63/2015 var tl 
viðgerðar og avgerð tikin. 
 
Skrivari:    
 
 
Fundurin byrjaði kl. 16.30 fyri læstum hurðum, har mál nr. 62/2015 var til viðgerðar og avgerð tikin. 
Fundurin fyri opnum hurðum byrjaði kl. 17.00 við máli nr. 63/2015 og 64/2015. 
 
 

Mál nr. 63/2015. 

 

2. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlan fyri kommununa fyri 2016 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 22. november 2015 til fyribils 
fíggjarætlan fyri kommununa fyri ár 2016, har uppskotini frá føstu nevndunum eru tikin við inn í 
uppskotið. 
 
Vísandi til grein 39, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mei 2000 um kommunustýri við gildiskomu tann 
1. 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 1. 
desember. 
 
Fíggjarnevndin hevur á fundi 24. november 2015 viðgjørt uppskot til 2. og endaligu viðgerð í 
býráðnum 26. november 2015, og mælir nevndin á fundi 24. november há.  býráðnum til at góðkenna 
hjálagda uppskot til fíggjarætlan kommununar fyri 2016.  
 
Nevnast skal, at viðgerð hevur verið í nevndini tann 16. september 2015 í sambandi við uppskoti til 1. 
viðgerð (karmar) og á býráðsfundi tann 24. september. Eftir býráðsfundin hava nevndirnar viðgjørt 

uppskot til fíggjarætlan fyri teirra øki, bæði viðvíkjandi rakstri og íløgum, sum løgd vórðu fyri 
arbeiðsfund býráðsins. 
 
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt uppskoti til fíggjarætlan til 2. viðgerð á fundi 24. november 2015, og 
byrjaði fundurin kl. 08.30. Kl. 10.00 varð alt býráðið á fundi við nevndina, har broytingar vórðu 
gjørdar á so at siga øllum íløguøkjum í mun til fyriliggjandi uppskot, eins og rakstrarútreiðslurnar 
eisini vórðu partvíst broyttar. Eftir at fundurin við býráðið varð liðugur helt fundurin í fíggjarnevndini 
fram. 
 
Rakstrarútreiðslurnar nettor mettar til kr. 52.681.316,00 í  mun  til kr. 53.581.331,00 í 2015 ella ein 
lækking upp á kr. 900.015,00 ella 1,68% í mun til 2015. og rentuútreiðslur og rentustuðul  til kr. 
3.400.000,00, avdráttirnir av føstum lánum til kr. 2.618.000,00 og íløgurnar netto kr. 21.079.200,00. 
 
Talan verður um hesar íløgur netto: 
 
Øki 2. Almanna og heilsumál        kr.      200.000,00 
Øki 3. Børn og ung                      kr.      674.200,00 
Øki 4. Undirvísing                        kr.    2.250.00000          



Øki 5. Mentan og frítíð                 kr.   1.890.000,00  
Øki 6. Teknisk mál                      kr.    5.425.000,00 
Øki 7. Kommunal virki                kr.   10.650.000,00 
Samantals:                            kr.   21.079.200,00 
 
Útgreining av íløgunum: 
 
Íløgur í øki 2 ”Almanna- og heilsumál” kr. 200.000,00 í kommunala tannrøkt. Talan er um kr. 
150.000,00 til keyp av tannlæknaútgerð frá Steintór Larsen, sum avgerð er tikin um í 2015 við fígging 
í 2016. 
 
Íløgur í øki 3: Børn og ung” kr. 674.000.200,00 eru Stropan og Kamb. Íløgur í øki 4: Undirvísing kr. 
2.250.000,00 eru til nýbygging av skúla kr. 2.000.000,00 og kr. 250.000,00 og til 
undirvísingaramboð. Íløgur í øki 5: Mentan og frítíð eru av settar  kr. 1.890.000,00, sum eru kr. 
1.340.000,00 til ítróttaranlegg vm. kr. 500.000,00 til uppstigan av Mentanarhúsinum og kr. 50.000,00 
til íløgur í Piddasahandil. Íløgur í øki 6: Teknisk mál kr. 5.425.000,00 eru til nýggjar vegir, kloakkir, 
útstykkingar, vatnveitingar, lendiskeyp vm.  
 
Íløgur í Fuglafjarðar havn øki 7 kr. 10.640.000 verða útgreinaðar soleiðis, at kr. 7,1 mió. verða 
avsettar til keyp av gróti frá Havsbrún, hetta sambært undirskrivaðari avtalu partanna millum, kr., 1,0 
mió til bryggjukant frystibryggjan, og kr. 2,0 mió til nútímansgerð av bátahylinum og kr. 540.000,00 
til aðrar íløgur.  
 

Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 51.600.000,00 við skattaprosenti 21,5%, skattur av 
kapitaleftirlønum til kr. 0,00, meðan partafelagsskatturin verður mettur til kr. 11.500.000,00. 
Samlaðu skattainntøkurnar verða sostatt mettar til kr. 63.100.000,00.  
 
Skatturin av eftirlønargjøldum, flytingum vegna DIS/FAS og frádráttum og tíðaravmarkað flyting til 
rindan av eldraøkinum verða mettar til tilsamans kr. 14.054.000,00 móti kr. 14,0 mió. Í 2015. 
Samlaðu rakstrarútreiðslurnar á eldraøkinum verða mettar til kr. 15,960 mió. Í brutto, meðan 
leiguinntøkurnar verða mettar til kr. 617.243,00 ella nettoútreiðsla upp á kr. 15.342.757,00, sum er 
sama upphædd, sum avsett varð í 2015. 
 
Barnafrádrátturin í kommunuskattinum verður sami sum í 2015 kr. 5.500,00 pr. barn. 
 
Annars eru kr. 400.000,00 avsettar til liðuggerð við skriving og tilrættalegging av 4 bindum av 
Fuglafjarðar søgu, soleiðis at útgávan kann verða fingin frá hondini  í 2016. Avsettar eru kr. 
100.000,00 í inntøkum fyri sølu av bókini ella nettoútreiðslu á kr. 300.000,00. Játtanin til mentan, 
ítrótt og list er hækkað við kr. 110.000,00 úr  kr. 990.000,00 upp í kr. 1.100.000,00. 
 
Avsetingin til brunaverkið á øki 7 er sama sum í 2015, kr. 1.210.000,00 til rakstur og kr. 70.000,00 til 
brandstøðina. Eingin peningur er avsettur til íløgur. 
 
Nýttar verða kr. 2.609.516,00 av innistandandi peningi til eitt nú íløgur (§25 Gjaldføri), meðan 
ætlanin er ikki at lána pening til íløgur  í 2016, og harvið kemur skuld kommunar at minka við kr. 
2.618.000,00 í 2016, sum eru avdráttirnir av føstum lánum kommununar sambært avtalu.  Hesi 
viðurskifti føra við sær, at mett verður, at lánskuld kommununar netto við árslok 2016 verður umleið 
75% av eini álíkning við skattaprosenti 23,0%. 
 
Hjálagt verður sent yvirlit yvir metta skuld kommununar pr. 31. desember 2016 eins og íløguyvirlit 
hjá fíggjarnevndini fyri 2016. 
 
Uppskotið til fíggjarætlan fyri 2016 javnvigar við kr. 79.787.000,00,00 við einum avlopi upp á kr. 
8.484,00. 
 
Uppskotið hevur sum nevnt verið til 1. viðgerð á býráðsfundi tann 24. september 2015 og varð 
samtykt at beina tað aftur í fíggjarnevndina til víðari viðgerðar fyri síðan at leggja uppskot fyri býráðið 
til 2. viðgerð, sum nú við hesum verður gjørt. 
 
Fíggjarætlanaruppskotið hevur sum nevnt frammanfyri verið til viðgerðar í fíggjarnevndini tann 24. 
november 2015 og verða hervið við tilmæli  lagt fyri býráðið tann 26. november 2015 til viðgerðar og 
samtyktar um at taka undir við fyriliggjandi uppskoti. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna fíggjarætlanina fyri 
kommununa fyri 2016. (9-0). 
 
Mál nr. 64/2015.  

 
Umsókn frá Havsbrún um at byggja eina hædd oman á matsalin. 
 



Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá EM ráðgeving, dagfest 16. oktober 2015 vegna 
Havsbrún um loyvi at byggja eina hædd oman á matarsalin, sum byggiloyvi annars er givið til á 
býráðsfundi tann 28. mai 2015.  
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundum í teknisku nevndini og vinnunevndini, og mæla nevndirnar 
býráðnum til at ganga umsóknini á møti og veita byggiloyvi sambært fyriliggjandi tekningum. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá teknisku- og vinnunevndini vórðu samtykt. (9-0). 

 

 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl.  
 
 
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 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 


