
 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur:  28. mai 2015 

Býráðsfundur nr. 05/2015 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2015 tann 28. mai kl. 17.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest 22. mai  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 
Jann N. Toftegaard 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari 
 
 
Mál nr. 24/2015.  
 
Broytan av byggisamtykt fyri havnarøkið. 
 
Tekniska nevndin og vinnunevndin hava viðgjørt mál viðvíkjandi broytan av byggisamtyktini fyri 
Fuglafjarðar kommunu á fundum 27. apríl 2015 og mæla býráðnum til, at planeraða øki frammanfyri 
fóðurgoymsluna  og havnaøki á Enni verður víðkað sambært fyriliggjandi tekning, og takar nevndirnar 
undir við fyriliggjandi broyting. 
 
Málið hevur aftur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 19. Mai 2015 og vinnunevndini 
20. Mai 2015 og mæla nevndirnar býráðnum til at góðkenna fyriliggjandi uppskot til byggisamtykt fyri 
Fuglafjarðar kommunu.  
 
Í mun til galdandi byggisamtykt er partur av havnaøki á vestara landinum broytt til bústaðarbygging 
og havnarøkið á Enninum og framman fyri fóðurgoymsluna er víðkað. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá vinnunevndini og teknisku nevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
Mál nr. 25/2015.  
 
Tilboð frá P/F J. & K Petersen um frystikaj III   
 
Býarverkfrøðingurin hevur havt samráðingar við J.K. Petersen um tilboð uppá  gerð av Frystikaj III.  
 
Málið hevur verið til viðgerðar í vinnunevndini tann 20. Mai 2015 og mælir nevndin býráðnum til at 
góðtaka fyriliggjandi tilboð frá P/F J.K.Petersen upp á kr. 6.499.399,00. 
 
Neyðug fígging  at stoypa betongakkerin er tøk.  
 
Tá ið hetta er ein tíðarmessigur krittiskur partur av arbeiðinum  varð samtykt, at  hesin partur av 
tilboðnum, sum er 315.000,00  verður sett í verk,  so hetta ikki kemur at seinka arbeiði.   
 
Avgerð: 
Tilmæli frá vinnnunevndini varð samtykt, treytað av at fíggingin er komin upp á pláss. 6 atkv. fryi og 

3 atkv. ímóti. Fyri atkvøddu Magnus S. Midjord, Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni, Jann N. 
Toftegaard, Dánjal Vang og Petur Abrahamsen, Ímóti atkvøddu: Sonni á Horni, Árant Berjastein og 
Sigga Óladóttir Joensen 
 
Tey, sum atkvøddu ímóti, vildu hava niðanfyri stndandi viðmerking í gerðabókina: 
Grundað á at eingin fígging fyriliggur og fleiri ósvaraðir spurningar í sambandi við verandi aktørar á 
økinum, kunnu vit ikki taka undir við uppskotinum. 
 
Mál nr. 26/2015.  
 



Umsókn frá Marine Harvest um byggiloyvi til smoltstøð á Hellunum 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Marine Harwest, dagfest 13. Januar 2015 um 
byggiloyvi til smoltstøð á Hellunum.  
 
Málið hevur verið til viðgerðar í Náttúrufriðingarnevndini fyri Eysturoyar Sýslu sum hevur góðtikið 
ætlanina, og hevur sent málið víðari til til Yvirfriðingarnevndina til engaliga viðgerð.  
 
Tekniska deild hevur heitt á Yvirfriðingarnevndina um at viðgerða málið skjótast gjørligt. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 19. Mai 2015, og mælir nevndin 
býráðnum til, at byggiloyvi verður givið til bygging samb. fyriliggjandi umsókn. 
 
Byggiloyvi er treytað av og kann ikki verða útskrivað, fyrr enn góðkenning frá Yvirfriðingarnevndini 
fyriliggur. 
 
Neyðug játtan frá Skarðhaga skal eisini fyriliggja, og brunatekningar skulu góðtakast av teknisku 
deild. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá teknisku nevndini og vinnunevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
 

Mál nr. 27/2015.  
 
Umsókn frá Havsbrún um byggiloyvi til matarsal. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá E.M. ráðgeving, dagfest 22. Apríl 2015 vegna 
Havsbrún um byggiloyvi til nýggja matstovu, umskipan av av umklæðingarrúmum og dagføring av 
verandi framsíðum á umsitingarbygninginum á matr. nr. 240 og 239a á Bakkavegi 68 í Fuglafirði. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 19. mai 2015 og vinnunevndini 20. mai 2015 
og mæla nevndirnar býráðnum till, at umsóknin verður gingin á møti um byggiloyvi til nýggjan 
matarsal hetta sambært fyriliggjandi tekningar. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá vinnunevndini og teknisku nevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
Mál nr. 28/2015.  
 
Umsókn frá Havsbrún um byggiloyvi fýrrúm og skorstein. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá E.M. ráðgeving, dagfest 22. Apríl 2015 vegna 
Havsbrún um byggiloyvi til víðkan av fýrrúmi og uppsetan av nýggjum 42 metra høgum skorsteini á 
matr. nr. 239z á Bakkavegi 68 í Fuglafirði. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 19. mai 2015 og vinnunevndini 20. mai 2015 
og mæla nevndirnar býráðnum til, at byggiloyvi verður givið til bygging sambært fyriliggjandi umsókn 
og tekningum, og at veggurin vestureftir móti matr. nr. 239f verður gjørdur sum brunaveggur BS60 
húsalutur. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá vinnunevndini og teknisku nevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
Mál nr. 29/2015.  
 
Umsókn frá Jón Leif Christiansen um byggiloyvi til uppíbygging á matr. nr. 698. 
   
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Jón Leif Christiansen, dagfest 27. apríl 2015 um 
byggiloyvi til innilokan av altan og víðkan av hesum parti av bygninginum niðan móti ovara húsahorni 
á matr. nr. 698 á Karvatoftum 11 í Fuglafirði. 
 
Tá ið henda bygging er nærri grannamarki, verður hetta byggimál viðgjørt sum frávík til 
byggisamtyktina, og er sent til hoyringar hjá grannanum matr. nr. 699. Hoyringsfreistin er 20. mai 
2015. 
 
Treytað av, at ongar viðmerkingar verða í samband við grannahoyring sum vegna serligar umstøður 
er longt til 27.05.2015, verður  gjørt hetta tilmæli.  

 
Talan er um innilokan av bygningi sum framanundan stendur nærri grannamarki og  eini minni 
uppíbygging niðaneftir.  



 
Grannin hevur frammanundan bygt í mark, og soleiðis sum viðuskiftini eru verður ikki mett,  at henda 
bygging er til ampa fyri grannaognina, treytað av at brunaviðuskiftini eru í lagi. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 19. Mai 2015 og vinnunevndini 20. Mai 2015 
og mæl nevndirnar tí býráðnum til, at umsóknin verður gingin á møtið soleiðis, at BS 60 veggur 
verður í vestureftir móti matr. nr. 699. Hetta verður sum minni frávik til byggisamtyktina. 
 
Viðv.  parkeringsplássi varð samtykt at loyvi verður givið, og at hetta verður gjørt í samráð við 
teknisku deild. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0). Grannin Bergtóra Jøkladal hevur tann 27. mai 2015 
boðað teknisku deildini frá, at hon, sum eigari av ognini matr. nr. 699 gevur grannaloyvi til 
uppíbyggingina á matr. nr. 698. Sostatt er byggiloyvi endaliga staðfest av býráðnum. 
 
Mál nr. 30/2015.  
 
Viðvíkjandi matstovu-, skeinki- og almennum loyvi til Johns Cafe. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Birgar Larsen, dagfest, dagfest  24. apríl 2015 um 
matstovu-, skeinki- og alment loyvi til Johns Cafe á matr. nr. 689 á Karvatoftum 3 í Fuglafirði. 
  

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini tann 20. mai 2015 og mælir ein meiriluti í 
nevndini Dánjal Vang og Petur Abrahamsen býráðnum til at viðmæla yvir fyri Loyvisnevndini, at 
matstovu-, skeinki- og alment loyvi verður veitt Birgari Larsen á Johns Cafe á matr. nr. 689 á 
Karvatoft 3 í Fuglafirði. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum hjá meirilutanum. 7 atkv. fyri og 2 atkv. blankar. Fyri 
atkvøddu: Sonni á Horni, Magnus S. Midjord, Árant Berjastein, Jann N. Toftegaard, Sigga Óladóttir 
Joensen, Dánjal Vang og Petur Abrahamsen. Blankt atkvøddu: Sigurð S. Simonsen og Eyðun á 
Lakjuni. 
 
Mál nr. 31/2015.  

 
Val av nýggjum hugskotsbólki til Mentanarhúsið. 
 
Fuglafjarðar býráð hevur á fundi tann 28. februar 2012 góðkent “Reglugerð fyri Mentanarhúsið í 
Fuglafirði” við broyting til § 4, stk. 2 á býráðsfundi tann 31. mai 2012.  
 
Sambært § 5 í reglugerðini velur býráðið ein hugskotsbólk við 5 persónum, sum ikki eru politiskt 
valdir og sum allir á ein ella annan hátt umboða mentan og/ella frítíðarvirksemi í býnum. 
 
Sambært stk. 3 í omanfyri nevndu grein stendur, at í fyrsta hugskotsbólki stovnsins verða hesir limir: 

 1 umboðandi tónleik og list 

 1 umboðandi kreativitet 

 1 umboðandi ungdóm 

 1 umboðandi sjónleik 

 1 umboðandi eldri   

 
Hugskotsbólkurin verður valdur fyri 4 ár í senn og kann veljast aftur. Bólkurin skipar seg beint eftir val 
við formanni, næstformanni og skrivara. 
 
Býráðið hevur havt málið til viðgerðar á fundi tann 29. november 2012 og varð samtykt eftir tilmæli 
frá mentamálanevndini at velja niðanfyri standandi limir í hugskotsbólkin sambært § 5 í reglugerðini 
fyri Mentanarhúsið: 
 Bárður á Lakjuni umboðandi tónleik og list 

 Leif Hansen umboðandi kreativitet 

 Kristina Joensen umboðandi ungdóm 

 Kristina Berg umboðandi sjónleik 

 Rosmunda Joensen umboðandi eldri 

 

Somuleiðis varð avgerð tikin um, at fyrsti hugskotsbólkurin verður valdur tíðarskeiðið fram til 31. 
desember 2016, t.v.s. frá 01. desember 2012 og komandi kommunuvalskeið út. Fráboðan um valið er 

send limunum í hugskotsbólkinum við skrivi, dagfest 30. november 2012.  
 



Kristina G. Berg fyribils samskipari fyri Mentanarhúsið møtti á fundi við mentamálanevndina 10. mars 
2015 í sambandi við, at hon vildi umrøða viðurskiftini viðvíkjandi hugskotsbólkinum, sum valdir eru 
sambært § 6 í reglugerðini fyri Mentanarhúsið. 
 
Kristina greiddi frá, at síðani valið er Rosmunda Joensen farin úr bólkinum, Kristina Joensen hevur ikki 
umnstøður og er flutt til Havnar, Bárður á Lakjuni hevur sera nógv um at verða og hevur tessvegna 
ikki havt møguleika at møtt til fundar, hon sjálv er farin úr Sjónleikarafelagnum. 2-3 fundir hava 
annars verið síðan 2012, har hon og serliga Leif Hansen hava møtt. 
 
Hon helt eisini, at onkur at teimum umboðaðu skeivan bólk, og at kennskapur til húsið varð ov lítil, 
eitt nú til marknaðarføring vm. 
 
Eisini varð umrøtt, um aðrar bólkar skuldu koma inn í hugskotsbólkin, eitt nú umboð fyri ítróttarfeløg, 
skúlan, kvøldskúlan, samskiparan hjá kommununi av tiltøkum, kunningarstovuna vm. 
 
Avgjørt varð, at Kristina Berg skuldi tosa við niðanfyri standandi persónar um at koma í 
hugskotsbólkin restina av valskeiðnum: 

 Hergeir Eldevig, umboðandi ungdsóm 
 Brynhild Næs Petersen, umboðandi list 
 Gudny Vang, Palli Vang, Leif Sleire, umboðandi sjónleik 
 Leif Hansen, umboðandi tónleik 
 Magna Jacobsen, umboðandi eldri 

 

Kristina Berg skuldi venda aftur til nevndina, sum so tekur málið til viðgerðar um val av nýggjari 
hugskotsnevnd restina av valskeiðnum og sendir tilmæli til býráðið, sum tekur endaliga støðu, sí 
annars viðgerð á býráðsfundi 28. Februar 2012 og skriv til tey, sum tá vórðu vald. 
 
Mentamálanevndin hevur móttikið teldupost frá Kristinu Berg, dagfestur 15. apríl 2015, har hon 
greiðir frá, at hon hevur vent sær til fólkini, sum á fundinum 10. apríl 2015 vórðu í uppskoti at koma í 
hugskotsnevndina fyri Mentranarhúsið. 
 
Tey hava øll játtað og siga ja, um mentamálanevcndin vendir sær til teitrra við fyrispurningum um at 
koma í nevndina: 
 
Persónarnir, sum eru í uppskoti: 

o Gudny Vang umboðandi sjónleik 
o Brynhild Næs Petersen umboðandi ungdóm 
o Hergeir Eldevig umboðandi kreativitet og list 
o Leif Hansen umboðandi tónleik 
o Magna Jacobsen umboðandi eldri 

 
Mentamálanevndin hevur viðgjørd málið á fundi tann 12. mai 2015 og mælir nevndin býráðnum til at 
velja omanfyri standandi limir í hugskotsbólkin fyri Mentanarhúsið restina av verandi valskeiði, t.v.s. 
fram til 31. desember 2016.  
 
Bólkurin verður valdur sambært § 36 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri og fær 
samsýning fyri sítt arbeiði, hetta sambært § 2, stk. 2 í kunngerð nr. 14 frá 15. mars 2006 um 
samsýning sambært kommunustýrislógini. 
 
Sostatt fer avgerð býráðsins frá 29. november 2012 um val av hugskotsbólki sambært  § 6 í 
reglugerðini fyri Mentanarhúsið í Fuglafirði úr gildi, um so verður, at býráðið velur hugskotsbólkin av 
nýggjum. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frrá mentamálanevndini varð samtykt. (9-0). 
 
Mál nr. 32/2015.  
 
Mál viðvíkjandi leigusáttmála millum kommununa og P/F Pelagos. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið teldupost frá Óla Hansen, advokati á Faroe Law, dagfest 23. 
Apríl 2015 saman við uppskoti til skjøl í sambandi við broytingar av leigusáttmála millum kommununa 
og P/F Pelagos, dagfestur 04. mars 2014. 
 
Talan er um endaligu skjølini, har matr. nr. 239a verður tikið úr leigusáttmálanum, soleiðis at hesin 
bert umfatar matr. nr. 239ab, við tað at endaliga matrikuleringin er farin fram, og neyðug broyting 
sostatt kann verða framd. 
 

Talan er um góðkenning frá Umhvørvisstovuni, dagfest 07. Desember 2014, J.nr. 14/00127, har 
samlað víddin á matr. nr. 239ab endaliga er tinglýst til 5.950 fermetrar. 
 



Víst verður eisini til teldupost frá fyrisitingini, dagfestur 05. Januar 2015 til Faroe Law, um at fáa 
viðurskiftini viðvíkjandi Pelagos í rættlag og rætta leigusáttmálan, so hesin bert umfatar matr. nr. 
239ab. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini tann 20. mai 2015, og mælir nevndin býráðnum 
til, at leigusáttmálin verður broyttur sambært hjáløgdu skjølum frá Faroe Law. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá vinnunevndini varð samtykt. (9-0). 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 18.50. 
 
 
Magnus S. Midjord 
 
 
Sigga Óladóttir Joensen 
 
 
Dánjal Vang 
 

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

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 
 


