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Ár 2007 tann 04. juni kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 26. mei 2007 um innkalling til fundar. Í skrivinum varð fundurin lýstur at
verða tann 31. mei 2007, men við skrivi, dagfestum 29. mei 2007 verður boðað frá, at fundurin varð
fluttur til 04. juni.
Møtt vórðu:
Sigurð S. Simonsen
Jann Toftegaard
Dánjal Vang
Signar á Brúnni
Elisabeth D. Eldevig Olsen
Eyðun á Lakjuni
Petur Abrahamsen
Jóhan Hansen
Tórfríður Abrahamsen hevur tann 04. juni kl. 13.10 boðað býráðsskrivaranum frá, at hann ikki hevur
møguleikar fyri at møta á fundinum, grundað á at hann fer til Íslands við M/F Norrønu ídag kl. 17.00
og verður ikki aftur fyrr enn fríggjamorgunin tann 08. juni 2007. Hann ynskti, at varalimurin Jóhan
Hansen møtti á fundinum.
Jón Nolsøe Olsen hevur við e-posti, dagfestum 04. juni 2007 kl. 15.11 boða avgreiðsluni frá við
ongum grundgevingum, at hann ikki møtir á býráðsfundinum.
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Áðrenn fundurin byrjaði mintust býráðslimir Rosu og Ditleif Eldevig. Í stuttari røðu greiddi
borgarstjórin frá, at Ditleif varð bygdaráðsformaður 1971-1976, somuleiðis sum hann frá 1985 til
1988 varð bygdaráðslimur og limur í fíggjarnevndini.
Mál nr. 34/2007.
P/F Vónin – umsókn øki til flótitrolshøll
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Vónini dagf. 19. mars 2007 um øki til flótitrolshøll.
Møguleikar skulu verða fyri at at byggja ein bygning við síðuna av høllini.
Ætlanin er at byggja eina høll sum er 100 m long og 16m breið, meðan hæddin verður umleið 7,5m
upp til sylluna.Ynskiligt er at frástøðan til bryggjukantin ikki er meira enn 12m. Bygningurin við síðuna
er til goymslu, grunnakjallara, skrivstovu, starvsfólkarúm v.m.
Parkeringspláss má verða fyri 25 bilum.
Viðmerkingar frá teknisku deild.
Um rampan verður ætlað til eisini at kunna avgreiða vanligan bingju og trailaraflutning ogbygningurin
hjá P/F Vónini verður gjørdur áðrenn rampan við tilhoyrandi atløgusíðum verður gjørd kann fráleikin
millum bygning og rampu ikki verða minni verða umleið 45 m. Umleið sum sýnt á viðløgdu tekning frá
teknisku deild. Uppskot 1.
Verður arbeiðið gjørt samb. hesum uppskoti skal roknast við at samlaði kostnaðurin av
planeringsarbeiðinum verður umleið kr. 16 mió., og kostnaður fyri rampu við tilhoyrandi atløgusíðum
verður umleið kr. 20 mió., soleiðis at samlaði kostnaðurin av hesum verður umleið kr. 36 mió.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í havnanevndini tann 11. mei 2007, og mælir ein meiriluti í
nevndini Tórfríður Abrahamsen og Signar á Brúnni til, at tann loysn, ið teir áður hava víst á verður
vald, tí við henni verður ynskið frá Vónini gingið á møti og kommunan sleppur undan at gera eina
íløgu upp á 36 mió. kr.
Minnilutin Dánjal Vang mælir til, at umsóknin verður gingin á møti soleiðis, at neyðugt øki fyri
bygninginum sum er 2.400 m2 verður planerað. Írestandi planering av økinum verður sum sýnt á
hjáløgdu tekning , Skjal A. Víddin á hesum øki verður umleið 6.500 m2. Á hesum øki verður eisini
pláss fyri neyðugari parkering.
Viðv. fráleikanum til bryggjukant verða partarnir at samráðast um.

Mælt verður til
sumri 2008.

arbeiði verður sett í verk beinanvegin, soleiðis at økið kann verða byggiklárt móti

Kommunan kann ikki binda seg til at alt tað skraveraða øki á tekningini frá P/F Vónini verður liðugt
um 3 ár. Men dentur eigur ar verða lagdur á, at tey næstu árini verður havnarøkið útbygt so skjótt
sum møguligt, við denti á útbyggingartørvinum hjá P/F Vónini.
Avgerð:
Atkvøtt varð fyrst um minnilutatilmælið. Hetta varð samtykt. (5 atkv. fyri og 3 atkv. ímóti. Ímóti
atkvøddu Signar á Brúnni, Petur Abrahamsen og Jóhan Hansen).

Mál nr. 35/2007.
Viðvíkjandi verju av fornminum á Oyruni við Gjógvará.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Føroya fornminnissavni, dagfest 12. apríl 2007, hvar
greitt verður frá ástaðarfundi á Oyruni tann 27. mars 2007 kl. 10.00-12.00 millum umboð fyri
kommununa og savnið.
Sambært skrivinum, sum annars er sent øllum býráðslimum í avriti, verður mælt kommununi til
skjótast at gera eina verkætlanarlýsing av verjutiltakinum og kostnaðarmeting. Grótverjan eigur at
verða gjørd frá brúnni oman við Gjógvará oman til ávísan stein áraka nýggja grótkastið við hornið á
Oyruni. Haðani eigur laðingin at verða sneidd norður til áðurnevnda horn á Oyruni.
Laðingin eigur at verða so lág sum til ber, tó ikki hægri enn 70 cm. upp frá nevnda hornasteini oh
laðað úr gróti, sum liggur har í lendinum.
Kommunan verður at rinda kostnaðin av tiltakinum, men eigur umsókn um stuðul til verjutiltakið at
verða send Fornminnissavninum. Sambært skrivinum og fráboðan á staðnum er ikki óhugsandi, at
stuðul kann verða veittur av kontoini “Friðað hús og fornminnir” til endamál sum hetta.
Mentamálanevndin hevur móttikið skriv frá teknisku deild kommununar, dagfest 11. mei 2007, hvar
mett verður, at arbeiðið sum Símun Arge, fornfrøðingur mælir til at gera kemur at kosta umleið kr.
410.000,00. Talan er um laðingina frá brúnni um Gjógvará og yvir til omankoyringina, sum víst á
hjálagda korti yvir økið. Nýttar eru kr. 82.000,00 til hetta arbeiðið í 2006, meðan avsettar eru kr.
25.000,00 í 2007 á konto 310115 “Víkingatoftir!”.
Sostatt er eykafíggjartørvurin til hetta arbeiði inniverandi fíggjarár kr. 303.000,00.
Verður strekkið frá omankoyringini og norður til fyrsta neyst gjørt sum vanlig verja móti
sjóvarmálanum, har bakkin verður klæddur við gróti hall 1:1,25, metir tekniska deildin, at kostnaðurin
av hesum arbeiði verður mettur til kr. 30.000,00, havandi í huga, at arbeiðið tá kann verða gjørt við
kommunalum amboðum.
Verður arbeiðið gjørt á saman hátt sum heimanfyri omankoyringina á Oyruni við grótlaðing verður
mett, at kostnaðurin verður umleið kr. 300.000,00. Hetta øki er striplað á kortinum.
Sostatt verður talan um ein eykakostnað upp á kr. 303.000,00, um grótlaðing verður framd frá brúnni
við Gjógvará og yvir til omankoyringina á Oyruna, kr. 333.000,00 um talan verður laðing frá brúnni til
omankoyringina víðari við vanligari verju móti fyrsta neysti, meðan kostnaðurin verður umleið kr.
603.000,00, um alt arbeiðið verður gjørt við vanligari grótlaðing á øllum strekkinum.
Mentamálanevndin
hevur
viðgjørt
málið
á
fundi
tann
22.
mei
2007,
og
mælir
fíggjarnevndini/býráðnum til, at alt arbeiðið verður gjørt við grótlaðing av verandi grótlaðara frá
brúnni við Gjógvará og til omankoyringina til Oyruna, somuleiðis sum heitt verður á fíggjarnevndina
um at heita á býráðið um at veita eina eykajáttan upp á kr. 303.000,00 til arbeiðið í inniverandi
fíggjarætlan.
Mælt verður eisini fíggjarnevndini/býráðnum til at søkja Føroya fornminnissavn um stuðul til arbeiðið,
hetta vísandi til skriv frá savninum, dagfest 12. apríl 2007 og frágreiðingini frá teimum á
ástaðarfundinum 27. mars 2007.
Fíggjarnevndin hevur móttikið tilmæli frá mentamálanevndin, dagfest 22. mei 2007, har nevndin á
fundi sama dag hevur mælir fíggjarnevndini/býráðnum til, at alt arbeiðið verður gjørt við grótlaðing av
verandi grótlaðara frá brúnni við Gjógvará og til omankoyringina til Oyruna, somuleiðis sum heitt
verður á fíggjarnevndina um at heita á býráðið um at veita eina eykajáttan upp á kr. 303.000,00 til
arbeiðið í inniverandi fíggjarári.

Somuleiðis verður eisini mælt fíggjarnevndini/býráðnum til at søkja Føroya fornminnissavn um stuðul
til arbeiðið, hetta vísandi til skriv frá savninum, dagfest 12. apríl 2007 og frágreiðingini frá teimum á
ástaðarfundinum 27. mars 2007.
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 23. mei 2007 og tekur undir við tilmælinum frá
mentamálanevndini, og mælir býráðnum til at veita eina eykajáttan til arbeiðið upp á kr. 303.000,00 í
inniverandi fíggjarári til arbeiðið, hetta sambært § 41, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mei 2000 um
kommunustýri.
Vísandi til § 41, stk. 2 í somu lóg verður mælt til, at eykajáttanin kr. 303.000,00 verður fíggjað av
konto 222035 í bólki 2 “Havnagerð”, har avsettar eru kr. 9,0 mió í 2007., somuleiðis sum íløgan í
garðin til verju av Víkingatoftunum verður skrásett undir íløgum í bólki 2 konto 222031 “Verjugarður
Víkingatoftir”, t.v.s. í sama íløgubólki sum havnagerðin. Sostatt er bert talan um umflyting av
íløgujáttan í bólki 2.
Tá ið talan er uim eina eykajáttan, sum hóasty alt í hesum føri ikki ber eykaútreiðslur við sær, so skal
málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga millumbili, herra sambært § 41, stk. 2 í
kommunustýrislógini, og skal avgerðin verða kunnað Innlendismálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar eftir
samtyktina við 2. viðgerð, hetta sambært § 53, stk. 2.3. í somu lóg.
Avgerð:
Tilmælini frá mentamálanevndini og fíggjarnevndini vórðu samtykt. (5 atkv. fyri og 3 atkv. ímóti.
Ímóti atkvøddu Signar á Brúnni, Petur Abramsen og Jóhan Hansen). Samtykt varð somuleiðis at beina
málið um eykajáttan til 2. og endaliga viðgerð á almenna býráðsfundinum í juni. (5 atkv. fyri og 0
atkv. ímóti).
Mál nr. 36/2007.
Viðvíkjandi ídnaðarøkinum á Kambsdali.
Í sambandi við fleiri fyrispuriningar um bygging á ídnaðarøkinum á Kambsdali og hesir síggja tað sum
eina forðing at fara undir at gera planeringsarbeiði hevur tekniska nevndin viðgjørt máli á fundi tann
16. mei 2007 og er av teirri ásjkoðan, at um økið verður liðugt planerað, høvdu fleiri virkisbygningar
komið á hesum øki.
Fíggjarnevndin hevur móttikið tilmæli frá teknisku nevndini frá 16. mei 2007 um, at kommunan sum
skjótast fer undir planeringsarbeiði av grundstykkjum á ídnaðarøkinum á Kambsdali.
Tá ið økini eru byggiklár, kann kommunan selja ella leiga hesi til teir, ið byggja skulu, somuleiðis sum
nevndin mælir til, at sama skipan verður galdandi sum á havnarøkinum, har økini verða leigað.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 23. mei 2007, og mælir nevndin
býráðnum til ikki at taka undir við tilmælinum frá teknisku nevndini um, at kommunan sjálv fer undir
planeringsarbeiði av ídnaðarøkjum á Kambsdali.
Grundgevingin fyri hesum er, at hetta arbeiðið er sera kostnaðarmikið, leystliga mett til kr. 10,0 mió.
fyri øll stykkini, sum ídag eru kommunal ogn, og at henda upphædd kemur at binda kommunalan
likviditet í ávíst tíðarskeið, somuleiðis sum eingin játtan er avsett til endamálið á fíggjarætlan
kommununar fyri inniverandi fíggjarár.
Hinvegin mælir nevndin til, at broytingar kunnu verða gjørdar í verandi skipan, soleiðis at
grundstykkini á ídnaðarøkinum eisini kunnu verða leigað áhugaðum, soleiðis at hesi frítt kunnu velja,
um tey vilja keypa ella leiga ídnaðargrundøkir frá kommununi á Kambsdali.
Viðvíkjandi møguligari planering mælir nevndin til, at kommunan kann fara inn í hvørjum einstøkum
føri og planera grundstykki, t.v.s. lendi undir bygningar, móti at viðkomandi eigarar rinda fullan
kostprís til kommununa fyri arbeiðið. Um talan verður um leigarar kann kommunan somuleiðis í
hvørjum einstøkum føri fara í samráðingar við hesar um, hvussu ein planering kann verða gjørd, sum
fyri teirra viðkomandi kann verða nøktandi fyri plaseran av bygningi við atkomuvegi á
grundstykkjunum.
Um leiguviðurskifti við Fuglafjarðar havn er at siga, at sambært løgtingslóg nr. 62 frá 11. desember
1962 um matrikulering og sundurbýti við broyting í LL nr. 111 frá 13. desember 2006 er ikki loyvt
kommununi at loyva frábýti av lendi fram við sjóvarmálan sambært byggisamtyktina til privatfólk. Víst
verður til ummælisrættin sambært § 17 og 20 í lógini.
Í sambandi við matrikullógina hevur Føroya landsstýri í 1963 við rundskrivi til kommunurnar heitt á
tær um at ogna sær mest møguligt av lendi fram við strond, sum sambært byggisamtyktina skal

verða nýtt til havnabyggingar, bátahyljar, neyst vm. Hesi áheitan hevur kommunan síðan fylgt og ikki
loyvt privatum frábýtum fram við strond.
Hetta er grundgevingin fyri, at lendini á havnarøkjunum verða frábýtt í egið matrikulnummar og síðan
leigað áhugaðum eftir góðkendum leigusáttmálum partanna millum yvir ávís áramál.
Meirilutin í teknisku nevndini Petur Abrahamsen og Jann Toftegaard tóku uppskotið frá teknisku
nevndini aftur á fundinum.
Avgerð:
Tilmæli frá fíggjarnevndini varð samtykt. ( 8-0).
Mál nr. 37/2007.
Viðvíkjandi brúgv um Skarðsá.
Í sambandi við íbinding av vegastrekkinum Traðarvegur og Norður í gerði eru gjørd 3 uppskot um
vegaføring um Skarðsá, eitt við rundkoyring og 2 uttan rundkoyring.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 10. mei 2007, og mælir nevndin
býráðnum til, at vegaføringin við Skarðsá verður gjørd sambært uppskoti nr. P1 uttan rundkoyring, og
at atkoman til skúlan verður flutt.
Somuleiðis mælir tekniska nevndin til, at peningurin, sum avsettur er til ovaru Skarðsá verður brúktur
til hesa vegaføring.
Avgerð:
Samtykt varð at taka málið av skránni fyri at fáa eina kostnaðarmeting gjørda yvir arbeiðið til
komandi almenna býráðsfundin, sum framskundaður er til 21. juni 2007. (8-0).
Mál nr. 38/2007.
Viðvíkjandi viðtøkubroytingar fyri elfelagið SEV.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið e-post frá Kommunusamskipan Føroya, dagfestur 20. apríl
2007 saman við uppskoti til viðtøkubroytingar fyri elfelagið SEV til hoyringar, har heitt verður á
kommununa sum eigara í SEV um at viðgera uppskotið og koma við møguligum viðmerkingum, sum
sendar skulu verða beinleiðis til teirra.
Sambært teldupost frá KSF, dagfestur 24. mei 2007 verður víst til fund millum felagið og Vinnunevnd
Løgtingsins, har hesin spurningur eisini varð umrøddur. Felagið vísti á, at KSF viðgerð í løtuni
uppskotið til bygnaðarbroytingar, somuleiðis sum felagsskapurin greitt ynskir ein smidligari og
tíðarhóskandi bygnað, har kommunurnar sjálvar hava munandi størri ávirkan enn higartil.
Avgerð:
Málið varð umrøtt á fundinum og samtykti býráðið at taka undir við fyriliggjandi viðmerkingum til
bygnaðarbroytingar, somuleiðis sum samtyktin verður latin Kommunusamskipan Føroya, sum vegna
limakommunurnar kemur at viðgerða málið víðari og felags kemur at lata viðmerkingar inn til elfelagið
SEV. (8-0). Viðmerkingar frá Dánjali Vang, umboðsráðslimi, dagfestar 27. mei 2007 verða somuleiðis
sendar KSF.
Mál nr. 39/2007.
Mál viðvíkjandi byggjan av dagstovni á Kambsdali.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skitsuprojekt frá P/F Fuglø arkitektum í sambandi við byggjan
av nýggjum dagstovni á Kambsdali til umleið 80 barnagarðs- og vøggustovuplássum.
Sambært projektinum er talan um ein stovn við eini samlaðari vídd upp á 987 fermetrar til eitt mettan
kostnað upp á kr. 17,0 mió., svarandi til kr. 17.500,00 pr. fermetur. Sambært upprunaætlan varð
talan um ein stovn til 60 børn upp á 750 fermetur til ein mettan kostnað upp á kr. 12,0 mió. Eftir
fyriliggjandi skuldi stovnurin verða tikin í nýtslu tann 01. august 2008, og verða fíggjaður við kr. 4,0
mió í 2007 og kr. 8,0 mió í 2008.

Sambært avtalu á fundi í bygginevndini tann 30. apríl 2007 varð avtalað, at skitsuprojektið skuldi
verða lagt fyri býráðið skjótast til støðutakan, so Fuglø arkitektar kundu hava eitt ávíst grundarlag at
arbeiða víðari á, so fyrstu útbjóðingararbeiðini kundu verið gjørd, eitt nú útgrevstur, jørð, kloakk.
Bygginevndin mælir til, at heimilað verður nevndini at taka støðu til tey ymisku tilboðini í sambandi
við sjálva byggingina, men um hesi koma at víkja munandi frá metingini, so skal nevndin fara til sítt
bakland (fíggjarnevndina/býráðið/sosialu nevndina) um møgulig eykafíggging skal verða útvegað.
Nevndin mælir til at taka undir við fyriliggjandi skitsuprojekti av dagstovninum, sum eftir fyriliggjandi
kemur at kosta umleið 17,0 mió., og at neyðug fígging verður fingin til vega upp á írestandi 5,0 mió.,
sum liggja omanfyri tær 12,0, sum býráðið hevur tikið avgerð um at játta á fíggjarætlanunum fyri
2007 kr. 4,0 og kr. 8,0 í 2008.
Møguleiki er eisini fyri, at partar av dagstovninum verða tiknir í nýtslu 1. august 2008, tá ið
játtanirnar eru brúktar, og at írsetandi kr. 5,0 verða jattaðar í 2009, so byggingin verður liðug og allur
stovnurin tessvegna tikin í nýtslu tann 01. august 2009. Møguleiki er eisini fyri at lána kr. 5,0 mió í
2008, so stovnurin til 80 børn kann verða tikin í nýtslu sum ætlað tann 01. august 2008, um so
verður, at undirtøka er í býráðnum fyri hesum.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá bygginevndini um byggjan av dagstovninum á
Kambsdali vídd 987 m2 við einum samlaðum kostnaði upp á kr. 17,0 mió., og teimum heimildum,
sum nevndin hevði biðið ráðið um í sambandi við útbjóðing og støðutakan av tilboðum. (8-0).
Somuleiðis varð samtykt, at býráðið í sambandi við viðgerð av uppskoti til fíggjarætlan fyri 2008 á
heysti 2007 kemur at taka støðu til byggingina og endaligu fíggingina, um talan verður um stovn, sum
allur skal verða tikin í nýtslu 1. august 2008 ella at arbeiðið skal verða strekt út til 2009. (8-0).
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