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01. mars 2007
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Sigurð S. Simonsen
Marin S. Thomsen

Ár 2007 tann 01. mars 2007 kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum,
hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 23. februar 2007 um innkalling
til fundar.
Møtt vórðu:
Sigurð S. Simonsen
Dánjal Vang
Signar á Brúnni
Elisabeth D. Eldevig Olsen
Eyðun á Lakjuni
Tórfríður Abrahamsen
Gordon M. Petersen
Jóhan Heri Joensen
Jóhan Heri Joensen møtti sum varalimur fyri Petur Abrahamsen, sum er
burturstaddur í feriu, meðan Gordon M. Petersen møtti fyri Jann Toftegaard, sum
hevði forfall.
Talan er um útsetta býráðsfundin frá 22. februar 2007, sum fluttur varð sambært
skrivi til býráðslimirnar, dagfest 16. februar 2007 og kunngerð í svørtutalvu og
útvarpi Føroya um sama.
Jón Nolsøe Olsen hevði boðað frá, at hann ikki kundi møta til fundin.
Skrivari:

Marin S. Thomsen, fíggjarleiðari

Mál nr. 08/2007.
Viðvíkjandi uppskoti til reglugerð um fíggjarstýring.
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini frá 19. februar 2007 um
“Reglugerð um fíggjarstýring í Fuglafjarðar kommunu”, sum uppsett er í 5
greinum, sum lýstar verða soleiðis:
1.
2.
3.
4.
5.

Endamál.
Skipan og ábyrgd.
Játtanaruppfylging.
Ávísing.
Samtykt og broyting.

Fíggjarnevndin hevur havt uppskotið til viðgerðar á fundi tann 20. februar 2007,
og mælir nevndin einmælt býráðnum til at góðkenna fyriliggjandi uppskot, sum
nevndin hevur gjørt ávísar broytingar til, eitt nú í grein 3.3. um kunning mótvegis
býráðnum, grein 3.5. um eykajáttanir, og grein 4 um hvør skal kunna útinna
heimildir býráðsins um ávíingar vm.
Avgerð til mál nr. 8/2007:

Býráðið var á einum máli um, at málburðurin kundi verið meira føroyskur.Annars
varð tilmælið frá fíggjarnevndini samtykt (8-0)
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Mál nr. 09/2007.
Viðvíkjandi broyting av byggisamtyktini fyri Hellurnar.
Í sambandi við ætlan at byggja vatnreinsiverk á Hellunum og best hóskandi øki til
hetta er á matr. nr. 933a, sum sambært byggisamtyktina er útlagt til frílendi “Øki
I”, so mælir tekniska nevndin til á fundi tann 22. februar 2006 býráðnum til at
broyta byggisamtyktina soleiðis, at loyvt verður at byggja á hesum øki.
Mælt verður býráðnum til, at økið verður broytt til bústaðarøki “Øki B”.
Býráðið hevur annars tikið avgerð um at keypa hetta økið til vatnreinsiverk.
Avgerð til mál nr. 9/2007:

Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt (8-0).
Mál nr. 10/2007.
Umsókn frá P/F 14.02.06 um byggiloyvi til oljutangar á Enninum.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá P/F 14.02.06, dagfest 09.
februar 2007 og frá SP/F M.P. Tek, dagfesr 20. februar 2007 um byggiloyvi til
tungoljutangaskipan, har eisini verður víst til skriv kommununar, dagfest 23.
februar 2006, hvar felagnum verður givið prinsipiellt byggiloyvi til
tungoljuætlanina (Kommununar j.nr. 00-42-203).
Umsóknin er eisini send Brunaumsjón Landsins og Heilsufrøðisligu starvsstovuni
til ummælis.
Ætlanin er hjá felagnum at byrja sjálvt betongarbeiðið tann 15. mars 2007.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í havnanevndini og teknisku nevndini tann
23. februar 2007, havnanevndin hevur onki tilmæli meðan tekniska nevnd mælir
býráðnum til at umsóknin verður gingin á møti sambært fyriliggjandi skjølum, tó
treytað av góðkenning og neyðugum loyvum frá Brunaumsjón Landsins og
Heilsufrøðisligu starvsstovuni.
Byggiloyvið verður ikki útskrivað P/F 14.02.06, fyrr enn neyðug loyvi fyriliggja frá
omanfyri nevndu stovnum.
Um niðurstøðan verður, at neyðugt verður við luftleiðingi, skal fríhæddin upp
undir rørforðingarnar gjøgnum havnaøkið verða í minsta lagi 7 metrar.
Fundament og súlur til rørberarar skulu verða góðkend av teknisku deild
kommununar.
Fráleikin frá verandi mastrarstøð til rørforðingar skal verða minst 6 metrar.
Nevndirnar halda, at best er, um rørleiðingarnar verða lagdar í eina
“ingeniørgongd”, sum eisini kann verða uppsamling, um so skuldi verið, at
møguligur leki er á rørunum, og mæla tær til at gera neyðugar kanningar, um
hetta er møguligt.
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Avgerð til mál nr. 10/2007:

Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt við 4 atkvøðum fyri, 2 atkvøðum ímóti
og 1 blankari atkvøðu. Ímóti atkvøddi Signar á Brúnni og Tórfríður Abrahamsen.
Jóhan Heri Joensen atkvøddi blankt. Elisabeth Eldevig var ikki við í viðgerðini vegna
ógegni.
Mál nr. 11/2007.
Umsókn frá Mary Klein um byggiloyvi til sethús á matr.. nr. 211k sunnan
fyri Bakkageilina.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Mary Klein, dagfest 24. januar
2007 um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 211k við Bakkageilina sambært
hjáløgdum tekningum.
Umsóknin hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 16. februar
2007 og mælir nevndin býráðnum til,, at umsóknin verður gingin á møti soleiðis
at:
1. Treytirnar í Almennu Byggisamtyktini fyri Fuglafjørð og Kunngerð um
brunaverju frá 9. apríl 1992 verða fylgdar.
2. Í hesum sambandi verður víst á at øll búrúm skulu hava minst eitt
vindeyga, sum kann latast upp við fríðum opi, sum er minst 50 cm í
breidd og 60 cm høgt. Hædd + breidd á tí fría opinum skal vera
minst 1,50 m2.
3. Parkeringpláss til 2 bilar skal verða inni á stykkinum, og hetta skal verða
gjørt áðrenn flutt verður inn í húsini. Møguligt bilhús verður ikki roknað
sum bilstøðil.
4. Ø 315 mm reinsibrunnur skal verða settur á báðar kloakkleiðingarnar
áðrenn hesir verða veittir út av grundstykkinum. Rottangi skal verða
samb. Eisini skal rundskriv dagf. 2. juli 1998 frá Heilsufrøðiligu
Starvsstovu viðv. nýtslu av tilfari til dren verða fylgd. Kloakkpalnur skal
góðkennast av teknisku deild og kloakkirnar skulu sýnast og góðkennast
av Teknisku Deild, áðrenn tær verða tyrvdar.
5. Húsini skulu verða sett av Teknisku deild.
6. Byggiloyvið er galdandi 2 ár frá ústkrivingardegnum.
Avgerð til mál nr. 11/2007:

Tilmælið frá teknisku nevndini varð einmælt samtykt. (8-0)
Mál nr. 12/2007.
Umsókn frá SP/F Í Støð umsókn um byggiloyvið til uppíbygning til
sethúsini á matr. nr. 552 við Trongugøtu.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá SP/F Í Støð, dagfest 04.
februar 2007 um byggiloyvi tið uppíbygning til sethúsini á matr. nr. 552 við
Trongugøtu.
Grannaloyvið frá Mathildu Hansen er eisini við.
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Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 23. februar 2007,
og mælir nevndin býráðnum til, at umsóknin verður gingin á møti soleiðis:
1. Treytirnar í Almennu Byggisamtyktini fyri Fuglafjørð og Kunngerð um
brunaverju frá 9. apríl 1992 verða fylgdar.
2. Í hesum sambandi verður víst á at øll búrúm skulu hava minst eitt
vindeyga, sum kann latast upp við fríðum opi, sum er minst 50 cm í breidd
og 60cm høgt. Hædd + breidd á tí fría opinum skal vera minst 1,50 m2.
3. Veggurin móti matr. nr. 556 verður gjørdur sum brandveggur.
Avgerð til mál nr. 12/2007:

Tilmælið frá teknisku nevndini varð einmælt samtykt. (7-0) Jóhan Heri Joensen var
ikki við í viðgerðini vegna ógegni.

Mál nr. 13/2007.
Umsókn frá Fa. Kato um keyp av lendi og marknaumskipan
Firma Kato søkir við skrivi, dagfestum 13. desember 2005 kommununa um keyp
av 138 m2 av matr. nr. 239a, at leggja saman við 317b.
Síðan umsóknin er innkomin er gjørd byggiætlan fyri økið og ásetingar í
byggisamtyktini er broyttur samsvarandi hesum.
Samb. hesum skal nýggjur bygningur byggjast niðanfyri verandi bygning hjá
Firma Kato, og kemur hesin nakað niðan í verandi bygning.
Jan Toftegaard hevur vegna Kato boðað frá, at tey skjóta upp at
marknaumskipanin verður gjørd soleiðis, at matr nr 317b letur til vegøki tann
partin sum verður norðanfyri nýggja bygningin og at kommunan letur at tann
parturin av matr nr 239a sum samb. ætlina verður undir nýggja bygninginum
Víddin sum Kato og kummunan lata og fáa við hesi marknaumskipan er umleið
tann sama umleið 174 m2
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 16. februar 2007, og
mælir nevndin býráðnum til, at hendan marknaumskipan verður gjørd soleiðis, at
vanligar treytir viðv. grundstykkjum verður galdandi, soleiðis at byggjast skal á
grundstykið innan 2 ár, annars fellur stykkið aftur til kommununa, og Kato fær
tann partin aftur sum latin er kommununi.
Byggjast skal á stykkið, áðrenn tað kann seljast víðari.
Matrukuleringin skal verða soleiðis, at møguleikið skal verða matrikulert at deila
bygningin upp í fleiri eindir.
Avgerð til mál nr. 13/2007:

Jóhan Heri Joensen setti fram eitt broytingaruppskot har skoytast skuldi upp í
tilmælið frá teknisku nevnd, at samstundis sum bygt verður, skal núverandi bygningur
“Kato” takast niður. Her atkvøddu 2 fyri, 5 ímóti og 1 atkvøddi blankt. Ímótið
atkvøddu Elisabeth Eldevig, Eyðun á Lakjuni, Gordon Petersen, Dánjal Vang og
Sigurð S. Simonsen. Meðan Signar á Brúnni atkvøddi blankt.
Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá teknisku nevndini, har atkvøddu 7 fyri og 1 ímóti.
Ímóti atkvøddi Jóhan Heri Joensen.
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Mál nr. 14/2007.
Umsókn frá Sp/f Brøður Petersen (Bedingini í Fuglafirði) um keyp av lendi
og marknaumskipan.
Sp/f Brøður Petersen (Bedingin í Fuglafirði), sum eigari av matr. nr. 317a, søkir
við skrivi, dagfestum 13. desember 2005 kommununa um keyp av 57 m2 burtur
av matr. nr. 239a til at leggja saman við matr. nr. 317a.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 16. februar 2007,
og mælir nevndin býráðnum til, at tann partur sum matr. nr. 239a letur, fær
egið matrikulnummar og verður selt undir somu treytum sum grundstykkir hjá
kommununi, soleiðis at bygt skal verða á økinum innan 2 ár, annars fellur stykið
aftur til kommununa móti ti at keypsprísurin verður endurgoldin.
Byggjast skal á stykkið áðrenn tað kann seljast víðari.
Matrukuleringin skal verða soleiðis at møguleikið skal verða at matrikulert at deila
bygningin upp í fleiri eindir
Avgerð til mál nr. 14/2007:
Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt við 6 atkvøðum fyri og 2 blonkum
atkvøðum. Blankt atkvøddu Tórfríður Abrahamsen og Jóhan Heri Joensen.

Mál nr. 15/2007.
Umsókn um endurnýggjan av dansiloyvinum hjá Muntra, Fuglafjørður.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Politinum í Føroyum, dagfest 17.
januar 2007 um ummæli býráðsins av umsókn frá Poul Rustin, dagfest 28.
desember 2006 um endurnýggjan av dansiloyvinum á Restaurant Muntra á matr.
nr. 494 í Fuglafirði.
Í fyrr givnum loyvum frá Føroya landfúta gongur greitt fram, at matstovuloyvi og
dansiloyvi verður útskriva saman. Poul Rustin hevur við skrivi, dagfest 28.
desember 2006 søkt um endurnýggjan av matstovuloyvinum, men sambært
upplýsningum frá Fútaskrivstovuni er málið um matstovuloyvi sent
Heilsufrøðisligu starvsstovuni til viðgerðar, og verður miðað fram ímóti at fáa
málið fyri fund hjá Loyvirnevndini 08. mars 2007.
Annars er freistin hjá Heilsufrøðisligu starvsstovuni sett til 01. mei 2007 til at fáa
øll viðurskifti viðvíkjandi krøvum teirra til matstovuna í lagi.
Hjálagt málinum eru avrit av matstovu- og dansiloyvinum á Muntra frá 1996 og
2001 og avrit av umsókn frá Poul Rustin um endurnýggjan av verandi
matstovuloyvi komandi 5 árini.
Avgerð í máli nr. 15/2007:
Býráðið er samt um at viðmæla, at dansiloyvið á Resturant Muntra verður
endurnýggjað. (8-0)
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Bókin lisin og fundur lokin kl. 20,00.

Signar á Brúnni
Tórfríður Abrahamsen
Jóhan Heri Joensen
Elisabeth Eldevig
Eyðun á Lakjuni
Gordon M. petersen
Dánjal Vang
Sigurð S. Simonsen
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