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Ár 2016 tann 08. september kl. 17.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv
frá borgarstjóranum, dagfest 31. august 2016 um innkalling til fundar. Talan er um fundir 25. August
2016, sum varð avlýstur og nýggjur fundur ásettur til at verða hildin 08. September kl. 17.00.
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Við á fundinum luttók eisini Marin S. Thomsen, fíggjarleiðari, meðan mál nr. 52/2016 var til viðgerðar.
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, kommunustjóri

Mál nr. 52/2016.
Mál viðvíkjandi 1. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlanarkarmi fyri kommununa 2017.
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 10. august 2016 til fyribils
fíggjarætlanarkarm fyri kommununa fyri 2017.
Vísandi til § 39, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við gildiskomu tann 01.
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 01.
desember.
Skattagrundarlagið er tíverri ikki roknað út frá upplýsningum frá Taks, við tað at upplýsningar um
skattainntøkur vm. ikki er komin. Tí er sama skattagrundarlag nýtt sum við 1. Viðgerð fyri árið 2016.
Somuleiðis er botnfrádrátturin ásettur sambært grundarlagi í 2016.
Barnatalið er 380, og barnafrádrátturin er ásettur til til kr. 5.500,00 pr. barn í 2017, sum er sama
upphædd sum fyri 2016.
Hjálagda uppskot, sum fíggjarnevndin hevur viðgjørt á fundi 30. august 2016 og har ongar broytingar
eru gjørdar í mun til uppskotið frá fyrisitingini javnvigar við kr. 93.751.370,00, somuleiðis sum roknað
verður við einum rakstraravlopi upp á kr. 13. 573.022,00. Netto javnvág kr. 80.178.348,00.
Eingin upphædd er avsett til íløgur, men vit hava staðfest sambært býráðssamtyktir, at avgerð er um
at fara undir samráðingar við Havsbrún um yvirtøku av fóðurbryggjuni fyri umleið 2,8 mió. kr. (30%
av byggikostnaðinum), eins og kommunan skal rinda P/F J & K Petersen umleið kr. 2,2 mió í sambandi
við arbeiðið í bingjuhavnini. Sostatt er talan um binding upp á kr. 5,0 mió til økið 7 “Kommunal virki”
íløgur í Fuglafjarðar havn rakstrarstað 751 konto 3142-00.
Rakstrarútreiðslurnar brutto verða mettar til kr. 73.758.348,00 og netto til kr. 54.581.331,00,
rentuútreiðslurnar + rentustuðulin til kr. 3.402.000,00 og avdráttirnir av føstum lánum til kr.
3.000.000,00.
Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 50.559.353,00 við einum skattaprosenti upp á 21,5%,
partafelagsskatturin verður fyribils verður til kr. 10.000.000,00 og inntøkur frá tí almenna fyri
eldraøkið til kr. 14,0 mió, meðan eingin inntrøka fyribils er avsett við sølu av grundstykkjum.
Møguligar inntøkur verða inntøkuførdar undir íløgum teknisk mál.
Staðfest er, at inntøkurnar úr landsklassanum til eldraøkið verða kr. 0,5 mió minni í 2017 enn í 2015
og 2016, við tað at tíðaravmarkaða játtanin, sum býtt varð út eyka til kommunur, fellur burtur í 2017.

Fíggjarnevndin samtykt á fundi 31. august 2016 at leggja fyriliggjandi uppskot til fíggjarkarm fyri
býráðið til 1. viðgerð.
Eftir 1. viðgerðina í býráðnum verður fíggjarætlanaruppskotið viðgjørt og gjøgnumarbeitt í føstu
nevndunum í samráð við stovnsleiðarar og ábyrgdarfólk.
Avgerð:
Samtykt varð at beina málið til 2. Viðgerð, somuleiðis sum heitt verður á føstu nevndirnar um at
koma við uppskoti fyri teirra økir í samráð við stovnsleiðarar og ábyrgdarfólk. (9-0).
Mál nr. 53/2016.
2. viðgerð av uppskoti til eykajáttan til umbygging av Vesturstovu.
Sosiala nevndin hevur havt málið fyri á fundi tann 07. mars 2016.
Sosiala nevndin er samd um at gera tað fyrra uppskotið, (eitt av búðrúmunum av trimum verður
gjørt til tvey baðiverilsir) um býráðið játtar pening til tað. Pengar eru ikki settir av á fíggjarætlanin til
umbygging av Vesturstovu fyri 2016.
Í kostnaðarmetingini frá Helga Hansen, kemur hendan umbyggingin at kosta uml. kr. 456.000.
Spurningurin er eisini hvussu nógvar broytingar skula gerast í Vesturstovu, nú tankar eru um at
byggja nýtt innan eldraøkið.
Sosiala nevndin er samd um at taka útbyggingina í stigum og í takt við hvat er ráðiligt at gera.
Sosiala nevndin samtykti á fundi 07. mars 2016 fer at heita á fíggjarnevndina um at játta pening til
umbyggingina av parti av Vesturstovu.
Nevndin viðgjørdi tilmæli frá sosialu nevndini á fundi 19. apríl 2016 og tekur nevndin fult undir við, at
umbyggingar verða gjørdar av Vesturstovu, hetta sambært uppritinum.
Nevndin er sinnað at seta neyðugan pening av á fíggjarætlan kommununar komandi árini, men at tað
tíverri er trupult við at geva eykajáttan, sum fíggjarliga støðan er í løtuni, eisini við atliti til allar íløgur
við játtan og eykajáttan, sum skulu verða gjørdar í 2016.
Nevndin samtykti at taka ein fund upp við sosialu nevndina, eitt nú við atlitum til eina møguliga
fígging av teimum kr. 456.000,00, og eisini hvussu kommunan skal leggja eitt umbyggingararbeiði til
rættis, so hetta minst møguligt gongur út yvir búfólkini á Vesturstovu.
Hinvegin mugu vit eisini staðfest, at við nevndu umbygging, sum kemur at gera umstøðurnar væl
betri hjá ávísum búgfólkum, verður eldrasambýlið niðurnormerað við 1 búfólki.
Fíggjarnevndin hevur aftur viðgjørt málið á fundi 08. juni 2016 og í hesum sambandi møtti Sigurð S.
Simonsen, formaður í sosialu nevndini á fundi við nevndina. Hann greiddi nevndini frá ætlaðu
útbyggingini/umbyggingini av Vesturstovu, eitt nú fyrsta byggistigi, har ætlanin er, at tey 3 búrúmini í
ovaru hædd omaneftir verða til 2, grundað á ætlanir um at deila hetta, soleiðis at hetta verður skipað
í 2 WC og baðrúm og løgd aftrat hinum báðum búrúmunum.
Kostnaðurin av hesum arbeiðið er mettur til kr. 456.000,00.
Nevndin viðgjørdi málið á fundinum og tekur nevndin tekur undir við áheitanini frá sosialu nevndini, og
mælir nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan á kr. 456.000,00 til eldrabygging fyri fíggjarárið
2016, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri.
Staðfest er, at eingin peningur er avsettur á fíggjarætlan kommununar fyri 2016 á rakstrarstaði 265 á
konto 3131-00: “Íløgur í Vesturstovu”, og tí verður neyðugt við við eini eykajáttan tnevnda rakstrarstað
og konto upp á kr. 456.000,00.
Fíggingin verður fingin til vega sambært § 25 Gjaldføri “meirskatti A+B”, sum kommunan partvíst hevur
fingið fyrstu 5 mánaðarnar av árinum 2016, hetta vísandi til somu grein í omanfyri standandi lóg.
Ein eykajáttan, sum henda, førir eina útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap
kommununar fyri 2016.
Tá ið 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.

Málið hevur verið til 1. viðgerð á býráðsfundi 16. Juni 2016 og varð samtykt at taka undir við
tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi.
Avgerð:
Samtykt varð við 2. viðgerð at góðkenna eykajáttanina til Vesturstovu, hetta sambært tilmælum frá
sosialu nevndini og fíggjarnevndini. (9-0).
Mál nr. 54/2016.
Mál viðvíkjandi eykajáttan til bátahavnina.
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá vinnunevndini, dagfest 16. august 2016, hvar greitt verður frá,
at sambært fyrisitingini er staðfest, at eingin játtan til til elarbeiðið vm. í bátahavnini men bert til
útskiftan av bátabrúgvum og arbeiði við grótkastinum.
Vinnunevndin loyvir sær tí at heita á fíggjarnevndina/býráðið um at veita eina eykajáttan til arbeiðið í
bátahylinum upp á kr. 600.000,00.
Eykajátanin umfatar:
1. Tilboð nr. 20214 frá P/F JT Electric áljóðandi kr. 320.000,00 uttan meirvirðisgjald.
2. Víðkaða íbinding frá SEV á kr. 90.955,00 uttan meirvirðisgjald.
3. Kostnaður arbeiði hjá Green Marine við vatn og streymstandarar kr. 94.000,00 uttan
meirvirðisgjald.
4. Kostnaður arbeiði P/F Petur Larsen landgangir + armar kr. 87.700,00 uttan meirvirðisgjald.
Biðið verður um, at málið kemur fyri á fyrst komandi býráðsfundi.
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 31. august 2016 og staðfesti, at eingin játtan er til
omanfyri nevndu arbeiði, og at neyðugt verður við eykajáttan, um so verður at arbeiðini skulu verða
sett í verk.
Nevndin mælir einmælt býaðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 600.000,00 til íløgur í
bátahavnina – Fuglafjarðar havn rakstrarstað 751 konto 3142-00, soleiðis at játtanin til íløguma
verður hækkað úr kr. 4,8 mió upp í kr. 5,4 mió, hetta vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá
17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum.
Vísandi til § 41, stk 2 í nevndu lóg verður eykajátanin upp á kr. 600.000,00 fíggjað sambært § 25
“Gjaldføri”inntøka av partafelagsskatti”, har avsettar eru kr. 11,5 mió á fíggjarætlan kommununar fyri
2016, men at væntað verður sambært metingum, at partafelagskatturin verður nakað hægri enn
mett.
Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær upp á kr. 600.000,00, sum hevur eina beinleiðis
ávirkan á roknskap kommununar fyri 2016.
Tá ið 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. mai 2000 um kommunustýri við
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu henda skal verða fíggjað.
Í hesum máli, eins og í øðrum verður víst til § 31, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri við seinni broytingum um nevndarformenn, at hesir ansa eftir, at allar inntøkur og
útreiðslur hava neyðuga játtan.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælunum frá vinnunevndini og fíggjarnevndini og beina málið til 2.
og endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi. (9-0).

Mál nr. 55/2016.
Mál viðvíkjandi eykajáttan til asfaltering av bingjuhavnini.
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá vinnunevndini, dagfest 14. juni 2016, hvar greitt verður frá, at
havnaarbeiðið við bingjuhavnini nú er um at verða liðugt, og fyri at fáa fulla nyttu av hesi íløgu, so
mælir nevndin til, at arbeiðið innan fyri bryggjukantin verður asfalterað.
Mett verður, at kostnaðurin av hesum arbeiði verður mettur til umleið kr. 1,0 mió. Nevndin samtykti á
fundi 14. Juni 2016 at heita á fíggjarnevndina um at útvega neyðuga fígging til hetta arbeiðið, soleiðis
at hetta kann verða gjørt skjótast til ber.

Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 31. august 2016 og staðfesti, at eingin játtan er til
omanfyri nevndu arbeiði, og at neyðugt verður við eykajáttan, um so verður at arbeiðið skal verða
sett í verk.
Býarverkfrøðingurin varð innkallaður til fundar hjá nevndini og greiddi hann frá, at um so verður, at
asfalterað verður framman fyri bryggukantin breidd 10 metrar longd 50 metrar og umleið 25 metrar
niðan fyri somu breidd, so kann hetta asfaltbeiðið verða gjørt fyri umleið kr. 400.000,00.
Nevndin mælir einmælt býaðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 400.000,00 til íløgur í
bingjuhavninaina – Fuglafjarðar havn rakstrarstað 751 konto 3142-00, soleiðis at játtanin til íløgurnar
í Fuglafjarðar havn – íløgur í bátahavnina verður hækkað úr kr. 15,740 mió upp í kr. 16,140 mió,
hetta vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni
broytingum.
Vísandi til § 41, stk 2 í nevndu lóg verður eykajátanin upp á kr. 400.000,00 fíggjað við flyting frá
rakstri hjá Fuglafjarðar havn rakstrarstað 750 konto 1652-00, har avsettar eru kr. 1,8 mió á
fíggjarætlan kommununar fyri 2016 – eykajáttan 25. februar 2016 kr. 6 00.000,00 til bátahavnina =
kr. 1,2 mió. og sum við hesi eykajáttan sosattt verður lækkað niður í kr. 800.000,00.
Ein eykajáttan sum henda førir ikki eina eykaútreiðslu við sær, við tað at talan er um umflyting av
játtan á økið 7 “Kommunal virki” frá rakstrarstaði 750 konto 1652-00til rakstrarstað 751 konto
3142-00 upp á kr. 400.000,00, sum hevur sostatt ikki ávirkan á roknskap kommununar fyri 2016.
Talan er í hesum føri um eina tekniska umflyting í øki 7 “Kommunal virki” millum rakstur og íløgur.
Tá ið 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. mai 2000 um kommunustýri við
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu henda skal verða fíggjað.
Í hesum máli, eins og í øðrum verður víst til § 31, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri við seinni broytingum um nevndarformenn, at hesir ansa eftir, at allar inntøkur og
útreiðslur hava neyðuga játtan.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og veita eina eykajáttan upp á kr.
400.000,00 til affalteringar í bingjuhavnini. Talan er um eina tekniska umflyting á øki 7 ”Kommunal
virkir”. (9-0).
Mál nr. 56/2016
Umsókn frá Eli Fróði Hansen um niðurtøku/nýbygging av sethúsum á matr. nr. 766.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið fyrispurningur frá Eli Fróða Hansen, dagfestur 24. mai 2016 um
loyvi at taka niður húsini á matr nr. 766 í Rossagerði. Toftanesvegur 3 (áður ogn hjá Poul Andrias
Vørðhamar), og at kommunan í so fall góðtekur, at hann byggir nýggj hús á sama grundstykkið.
Grundstykkið er 277 m í vídd.
Ásetingar fyri Øki B

1.

Í Fuglafirði og á Kambsdali skulu Grundstykkini verða í
minsta lagi 500 m2 til støddar. Tá ið byggingin verður
framd eftir byggiskipan, sum bygdaráðið hevur
góðkent og tryggjað ella eftir serstakari byggisamtykt,
kann bygdaráðið loyva, at grundstykkini eru minni enn
500 m2, tó í minsta lagi 400 m2 fyri stakhús
(einhúskishús) og 300 m2 fyri hvønn partin av einum
tvíhúsum, ketu- ella raðhúsum. Ein partur av teirri
ásettu minstuvídd kann verða lagdur burturav sum
felags tilhalds- og bilstøðlaøki.

3

Nettonýtingarstigið má ikki fara upp um 0.3 fyri
einhúskis og 0.6 fyri tvíhús, ketu- ella raðhús.
Á grundstykkjum minni enn 300 m2 má
nettonítoingarstigið ikki fara upp um 0,5. Millum 300
og 500 m2 verður nettonýtingarstigið minka lutfallsliga
frá 0,5 til 0,3.

Tekniska nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 15. juni 2016, og mælir býráðnum til, at umsóknin
verður gingin á møti soleiðis, at bygt kann verða sambært ásetingarnar fyri “øki” “B” stk. 3 í
byggisamtyktini, t.v.s. at nettonýtingarstigið kann verða upp til 0,5%, ella í hesum føri upp til
138m2.
Ásetingarnar í byggisamtyktini og kunngerð um brunaverju og brunatrygd KBB99 skal verða fylgd.
Avgerð:
Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt. (8-0).
Meðan málið varð viðgjørt og avgerð tikin varð Magnus S. Midjord ikki á fundi vegna ógjegni.
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