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Ár 2007 tann 06. september kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv
frá borgarstjóranum, dagfest 31. august 2007 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
Sigurð S. Simonsen
Jann Toftegaard
Dánjal Vang
Signar á Brúnni
Elisabeth D. Eldevig Olsen
Eyðun á Lakjuni
Tórfríður Abrahamsen
Petur Abrahamsen
Jón Nolsøe Olsen hevur við teleduposti, dagfestum 29. august 2007 boðað borgarstjóranum frá, at
hann av persónligum ávum ikki møtir til næsta býráðsfund.
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 56/2007.
Umsókn frá Turið og Ingi á Tórgarði um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 143ct.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Turið og Inga á Tórgarði, dagfest 20. august 2007
um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 143ct sambært hjáløgdum tekningum.
Umsóknin hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 27. august 2007, og mælir nevndin
býráðnum til, at byggiloyvi verður givið sambært innsendum tekningum, og at gólvfrálop skal verða
veitt í felags skittvatnsleiðingin, meðan frálop frá vatni, dreni, túni verða veitt í felags
regnvatnsleiðingin.
Kloakkleiðingarnir skulu verða sýnaðar av teknisku deildini, áðrenn teir verða tyrvdir.
Bygningurin skal ikki verða nýttur til annað endamál enn bilhús.
Avgerð:
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (8-0).
Mál nr. 57/2007.
Viðvíkjandi uppskoti til viðtøkubroytingar fyri SEV.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið notat frá Kommunusamskipan Føroya frá fundi millum stýrið,
umboðsnevndarformannin og stjóran í SEV, stýrið og aðalskrivaran í KSF, stýrið fyri Føroya
kommunufelag og Jógvan Ellefsen, løgfrøðing.
Sambært skrivi frá stýrisfundi í SEV tann 24. august 2007 hevur stýrið viðgjørt nýtt uppskot til
viðtøkubroytingar,
sum
sendar
eru
í
staðin
fyri
uppskotið,
sum
viðgjørt
varð
á
umboðsnevndarfundinum tann 27. apríl 2007 og á býráðsfundi tann 04. juni 2007.
Sammett við galdandi viðtøkur eru broytingarnar í høvuðsheitunum hesar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Umboðsnevndin verður broytt til aðalfund.
Stýrið verður broytt til eina nevnd. Talið av nevndarlimum verður óbroytt – sjey limir. Økini,
sum nevndarlimirnir umboða verður eisini óbroytt. Víst verður til grein 4, stk. 2 í viðtøkunum.
Sambært uppskotinum velja økini nevndarlimirnar á aðalfundinum, soleiðis at skilja, at bert
limirnir í avvarðandi øki hava atkvøðurætt á fundinum, tá ið talan er um at velja nevnd.
Heimildirnar at taka avgerðir um fíggjarætlanir verða fluttar til nevndina.
Ognarviðurskifti og atkvøðubýti verða óbroytt.
Miðað verður eftir at strika kommunalu veðhaldsskylduna.
Broytingarnar fáa virknað frá 01. januar 2009.

Viðmerkingar til uppskotið skulu verða SEV í hendi í seinasta lagi fríggjadagin tann 07. september
2007.
Kommunan hevur móttikið teldupost frá Kommunusamskipan Føroya, dagfestur 30. august 2007
saman við uppriti um umboðan og virði í SEV eftir innskoti ella íbúgvaratali. Sambært uppritinum
hevur Fuglafjarðar kommuna í síni tíð goldið kr. 136.250,00 í innskoti svarandi til 3,29%, sum
sambært roknskapinum fyri SEV 2006 svarar til eina eginogn í innskotinum upp á kr. 11.357.443,00.
Um vit taka íbúgvartalið pr. 31. desember 2006 í % í mun til alt landið svarar hetta til 3,24 og
eginognin í støði í íbúgvaratalinum 2006 til kr. 11.178.772,00 ella ein negativan mun upp á kr.
178.671,00.
Størstu broytingar eru fyri Tórshavnar kommunu úr kr. 91.067.935 upp í 138.224.587,00 ella kr.
47.156.652,00. Fólkatalið er nú 40,05 av øllum landsins íbúgvum.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við fyriliggjandi viðmerkingum til bygnaðarbroytingar fyri elfelagið SEV,
somuleiðis sum samtyktin verður latin Kommunusamskipan Føroya, sum vegna limakommunurnar
kemur at senda felags skriv til SEV saman við møguligum viðmerkingum. (7 atkv. fyri og 1 atkv.
ímóri. Ímóti atkvøddi Tórfríður Abrahamsen).
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 18.30.
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