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Mál nr. 06/2009.
Umsókn um øki til íbúðarbygging á Kambsdali.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá SP/F Fuglø arkitektar, 700 Klaksvík, dagfest 03.
februar 2009 sum stigtakarar, um tilsøgn um øki frá kommununi til íbúðarbygging á Kambsdali, og
tekur umsóknin støði í hjáløgdum skitsuprojekti, ið greitt lýsir byggiætlanina.
Fuglø arkitektar hava royndir í at skipa fyri tílíkum ætlanum, og vísa teir til m.a. byggingina “íbúðir í
Runavík”, sum teir hava staðið fyri. Her eru talan um 24 íbúðir, og av teimum eru 21 tiknar í nýtslu,
meðan írsetandi 3 verða tiknar í nýtslu í fyrstu framtíð.
Um byggingin kemur í lag, verður miðað fram ímóti, at byggiarbeiðið verður gjørt av lokalum
handverksmeistarum.
Væntast kann, at grundarlag ikki verður fyri at fremja ætlania við 51 búeindum í einum byggistigi,
men í fleiri. Ætlanin verður helst framd í stigum – lon fyri lon, og verða tær einstøku lonirnar tillagaðar
alt eftir, hvussu eftirspurningurin verður viðv. teimum ymisku íbúðartypunum. Avgerðandi er, at
byggingin verður løgd soleiðis tilrættis, at lendisarbeiðið avmarkar seg til byggistigið, ið framt verður.
Um okkurt er í ætlanini, sum er í andsøgn við yvirskipaðu ætlanirnar á Kambsdali, ber til at laga hetta
til.
Verður tilsøgn givin, er ætlanin sum skjótast at fara undir fyrireikingar av marknaðarføring iog sølu.
Sambært fyribilsætlan verður talan um hesar íbúðir:
A1
A2
A3
B
C
D

2 rúmsíbúð við eini rúmsvídd upp á 33 fermetrar
2 rúmsíbúð við eini rúmsvídd upp á 44 fermetrar
2 rúmsíbúð við eini rúmsvídd upp á 52 fermetrar
3 rúmsvið eini rúmsvídd upp á 71 fermetrar
4 rúmsíbúð við eini rúmsvídd upp á 95 fermetrar
Raðhús við eini rúmsvídd upp á 121 fermetrar

Talan er um bygging á sama búøkið, sum játtað hevur verið øðrum áhugaðum, men har byggigin
tíverri ikki er vorðin til veruleika og sum sambært byggisamtyktina fyri Fuglafjarðar kommunu er
útlagt til endamálið. Talan er um økið norðan fyri fyrsta vegin oman frá vegnum frá ídnaðarøkinum
fram við ovasta sethúsaøkinum og yvir móti nýggja dagstovninum.
Tilmæli í málinum:
Tekniska nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 11. februar 2009 og mælir býráðnum til at taka
undir við at játta nevnda økið á Kambsdali, sum útlagt er til íbúðarbygging, til SP/F Fuglø arkitektar
sambært teimum fyriliggjandi upplýsningum,, sum nevndir eru í skrivinum til kommununa, dagfest 03.
februar 2009. Talan er um umleið 10.000 fermetrar, sum seldir verða fyri dagsprís. Frámatrikulering
av økinum, sum framd verður til byggingina, verður gjørd eftir eftir avtalu partanna millum.

Um so verður, at øll matrikuleringin verður gjørd undir einum og alt økið selt SP/F Fuglø arkitektum,
treytar kommunan sær í sjálvum skeytinum, at um ikki øll verkætlanin verður framd, so fellur tann
parturin av økinum, sum møguliga er óbygdur beinleiðis aftur til kommununa, móti at seljarin fær
søluprísin afturrindaðan. Hesin verður sami pr. fermeturin sum keypsprísurin, sum annars er galdandi
fyri kommunala sølu av grundstykkjum, ídnaðarstykkjum vm.
Kommuan kemur sambært projektinum at gera “almennan veg” í eystara- og norðara parti av
økinum, meðan stigtakararnir koma at taka sær av øllum øðrum byggibúningar- og byggiarbeiðum,
hetta sambært ætlanini.
Avgerð:
Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt. (8-0).
Mál nr. 07/2009.
Mál viðvíkjandi verkætlanini hjá Frits
Varmakeldustevnu og hvítusunnu 2009.

Johannesen

o.ø.

um

mentanarlig

tiltøk

á

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Frits Johannesen, dagfest 25. september 2005, 06.
august 2008, 31. januar 2009 og teldupost, dagfestur 04. februar 2009, har heitt verður á tekniskuog mentamálanevndina um fund um ymisk viðurskifti, sum hann ynskir at fáa svar uppá frá
kommununi til.
Í hesum sambandi hevur fundur verið partanna millum tann 02. februar 2009, sí fundarfrásøgn, og
vórðu øll mál viðgjørd á fundinum, sum ynski varð um frá honum at fáa lýst og støðu tikin til, av tí at
tíðarætlanin er við at ganga undan til tey ymisku projektini.
Málini, sum umrødd vóru á fundinum vórðu hesi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Svimjihylurin, rudding, kostnaður og uppskot. Høli til stoypiarbeiði.
Bøstykki til barnalundina vm.
Hølir til láns á Varmakeldustevnu.
Hølir til at hýsa fólki í á Varmakeldustevnu, t.d. til Lisabólkin 7:9:13.
Hølir til sangkórið í sambandi við 25 ára hald hjá kirkjuni á hvítusunnu.
Ymiskt.

Sambært fyriliggjandi skal tekniska nevndin viðgerða málini nr. 1 og nr. 2, og partvíst mál nr. 03 um
møguligt lán av goymslubygningi kommununar hjá fyrrverandi Borg á matr. nr. 671a niðri í Støð í
Fuglafirði.
Ad 1. Á fundinum varð tosað um ætlanina við at gera installatiónir í “gamla svimjihyl”, eitt nú við at
gera modell úr betong, sum fest verða í betongsokkul, somuleiðis sum ætlanin eisini eru at nýta fossin
oman fyri hylin til modell av nykum. Í hylinum skulu verða uppsett modell av eitt nú dinosaurum,
smáum verum, og skal alt arbeiðið verða gjørt við hond.
Ætlanin er somuleiðis reinsa og mála veggirnar í hylinum og prýða hesar, somuleiðis sum komið eisini
varð inn á at uppseta neyðug ljós, so hylurin kann verða upplýstur um kvøldarnar. Hetta er ein
spurningur um pening.
Frá kommununar síðu varð greitt frá, at ætlanin er at gera nýggja brúgv um Skarðsá, og tí verður
neyðugt at hyggja nærri eftir projektinum, um møguleiki er fyri, at fossurin kann ganga inn í
projektið. Fyrireikarnir geriddu frá, at ein bólkur varð settur at taka sær av hesum arbeiði, sum
ætlanin skuldi standa liðugt á Varmakeldustenu 2009, t.v.s. fyrst í juli og er hesin mannaður við eitt
nú hesum persónum: Frits Johannesen, Helga Midjord, Heðini Kambsdal, Øssuri Mohr, Maluni Kjærbo,
Suffíu við Stein, Kristbjørg Petersen, Dagmar Beder, Brynhild Næs Petersen vfl.
Um ætlanin skal verða veruleiki verður neyðugt hjá kommununi at taka støðu til, um loyvi verður givið
til at nýta “gamla svimjihyl” til endamálið, rudda henda, og at gera eina endaliga ætlan yvir hylin, eitt
nú saman við bólkinum at plasera modellini, møguligum uppsetingum av benkrum og ljósum. Talan er
um mál, sum bæði tekniska nevndin og mentamálanevndin skulu viðgerða.
Eisini spurdu fyrireikararnir, um møguleiki varð fyri at lána kommunalt høli til stoypiarbeiðið, eitt nú
Borgbygningin. Hesin spurningur varð nakað umrøddur, og hildið varð kommunalt, at hetta ikki varð
nøkur góð loysn. Komið varð inn á møguliga leigu av betongvirkisbygninginum hjá Jóan Jacob Joensen
í Tøvuni, sála uttan fyri Breiða, sum ída stendur tómur, men sum í síni tíð júst varð nýttur til
stoypiarbeiði av flisum, kantsteinum vm.
Fyrireikararnir hildu, at hesin bygningur varð ov avsíðis, og at møguliga kundi herverk verða gjørt á
standmyndirnar vm, so hetta kundi verða ein óheppin loysn.
Mentamálanevndin og tekniska nevndin koma at viðgera henda spurning og geva Frits svar.

Ætlanin er, at fólk, sum koma á vitjan í býnum skulu hava møguleika fyri bæði at síggja niður í hylin
og eisini um summarið kunna ganga niðri í honum.
Niðurstøða:
Ad. 2. Á fundi, sum hildin varð millum umboð fyri nevndirnar og Frits og Ritu tann 07. desember
2005, so vórðu ymist økir nevnd, sum nýtast kundu til verkætlanina, sum ætlanin varð at fara undir at
gera við næmingunum við Fuglafjarðar skúla undir heitinum: ein næmingur, ein standmynd, ein
blóma. Ætlanin er, at henda verkætlan skuldi fara fram uttandura, soleiðis at kommunan ávísir eitt
øki, har henda ætlan kann fara fram.
Á fundinum vórðu niðanfyri standandi økir nevnd:
•
Á økinum oman fyri bakaríðið.
•
Økið vestan fyri hjá Poul Øregaard.
•
Økið eystan fyri skúlan niðan við Skarðsá.
Frits greiddi frá, at eftir hansara tykki varð økið vestan fyri hjá Poul Øregaard best egnað til
endamálið, grundað á, at útsýnið yvir økið varð sera gott frá fleiri síðum. Hann metti, at hvørki økið
oman fyri bakaríið ella niðan við Skarðsá vórðu vælegnað til endamálið. Annars vórðu onnur økir havt
á máli á fundinum eitt ný “á fríøkinum heimi á Oyruni”, økið niðan fyri Mentanarhúsið, fríøkið niðan
fyri hjá Dánjali Vang og skráan í miðstaðarlundini oman fyri Bókasavnið.
Partarnir vórðu á einum máli um, at Oyran varð vælegnað, meðan onnur hildu, at økið við
Mentanarhúsið skuldi verða parkeringsøki sum higartil, og annars verða nýtt til tiltøk, eitt nú á
Varmakeldustevnu framyvir.
Talan verður um, at allir flokkar frá 01.-07. skulu gera eina ella fleiri standmyndir úr sementi, leiri,
jarni, gróti, træi vm., sum sett verður saman við síðuna av smáblómum. Økið kann eisini verða dánað
sum ein bygd, bygdarlag, býlingur við eini rás millum býlingarnar og við benkrum, so økið eisini kann
verða nýtt sum útiverupláss.
Annars hevur býargartnarin gjørt uppskot um nøkur økir, sum farast kann undir at planta
veturin/várið 2009-2010.
Kommanan verður eisini at taka støðu til hesa verkætlan og játta neyðugt øki, so henda kundi verða
veruleiki samstundis sum omanfyri nevnda. Hetta er eitt mál, sum bæði mentamálanevndin og
tekniska nevndin koma at viðgerða.
Frits greiddi annars frá á fundinum, at talan helst verður um ein stein (hagagrót) til hvønn barnaflokk
ella tilsamans 12 steinar, har eittnú við at 4-5 standmyndir kundu verið á hvørjum steini. Sostatt
verður helst ikki talan um eina standmynd til hvønn næming, men 4-5 pr. flokk.
Tilmæli frá teknisku nevndini í málinum:
Tekniska nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 11. februar 2009 og mælir býráðnum til vísandi til
ad. 1, at “Gamli svimjihylurin” verður latin fyrireikarunum til verkætlanina, men tó soleiðis, at
projektið verður tillagað komandi brúgv um Skarðsá og vegaføringini Innandalsveg/Bjarnaveg/Bøveg.
Kommunan kemur at rinda kostnaðin við at rudda og reinsa hylin. Tilmælið førir við sær, at ætlanin
um at nýta fossin omanfyri sjálvan hylin til modell av nykum neyvan kann gerast veruleiki, tá ið
niðara síða av vegabreiðkanini kemur oman á helluna beint oman fyri sjálvan hylin.
Viðvíkjandi ad. 2. verður mælt býráðnum til, at økið í “Miðstaðarlundini” oman fyri Bókasavnið niðan
móti kirkjuni verður nýtt til verkætlanina, grundað á at nevndin er av teirri sannføring, at hetta er
best egnaða og sentralasta økið í býnum til endamálið. Við eini plasering á hesum økinum verður
mett, at “Miðstaðarlundin” á henda hátt kann verða meiri vitjað sum útiverupláss enn higartil.
Tilmæli frá mentamálanevndini í málinum:
Mentamálanevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 16. februar 2009.
Ad 1.1: Fuglafjarðar kommuna hevur fingið fyrispuring frá Frits Johannesen um eitt jarðarstykki til
Barnalundina “Eitt barn ein blóma,” sum ætlanin er skal vera klár á Varmakeldu í 2009. Mong møgulig
øki hava higartil verið uppi og vent, eitt nú oman fyri bakaríið, vestan fyri hjá Poul Øregaard, eystan
fyri skúlan, á Oyruni og í Miðstaðarlundini.
Tilmælið til henda fund var, at økið vestan fyri hjá Poul Øregaard skuldi nýtast. Tosað var fyri fundin
við Pætur Joensen, býareverkfrøðing, og hann greiddi frá, at ætlan var at gera parkeringspláss á
økinum. Ítøkiligar tekningar vóru enn ikki gjørdar, men roknast kundi við at einir fimm metrar vórðu
tiknir av økinum í neðra og ein bilbreidd í erva. Sostatt bleiv ein grønur blettur mitt millum økini bæði.
Eyðun á Lakjuni greiddi frá, at Tekniska nevnd á fundi 11. februar 2009 (journal nummar 00-21-0065)
er komin til ta niðurstøðu, at Miðstaðarlundin er best egnað, og tískil hevur Tekniska nevnd skrivað
tilmæli til býráðið um staðsetingina av Barnalundini sum part av Miðstaðarlundini. Hetta hongur eisini
saman við teirri ætlan at gera økið við Torkilskrók til parkeringsøki.

Í hesum sambandi kom fram, at peningur er settur av á fíggjarætlanini til at gera omanfyri nevnda
parkeringsøki. Kristina T. Larsen vísti sína ónøgd við, at fíggjarætlanin avsetur pening til til øki, ið ikki
samsvara við byggisamtyktina, tí eftir hennara áskoðan eigur byggisamtyktin at verða grundarlagið
fyri tí, sum avsett verður til ymisku arbeiðini. Haraftrat vísti Kristina T. Larsen á, at hon ikki skilti hví
tilmæli til staðseting av einum mentanarprojekti í Miðstaðarlundini komu úr Teknisku nevnd, náttúrligt
var, at tað kom úr Mentamálanevndini.
Viðvíkjandi staðsetingini í Miðstaðarlundini heldur Kristina T. Larsen, at tað hevði elvt til stílforvirring
av økinum; økið eigur einans at vera háttað sum park. Hon heldur fast við, at økið við Torkilskrók
man kunna nýtast bæði til parkeringsøki og øki til barnalundina; á henda hátt fæst eitt øki, sum er
vakurt og áhugavert samstundis sum tað er nýtiligt at loysa biltrupulleikan í økinum.
Niðurstøða
Semja var ikki í nevndini um staðseting. John Allan Midjord skeyt upp at fáa Leif Petersen frá Teknisku
deild at tekna uppskotini ávikavist við Torkilskrók og í Miðstaðarlundini, soleiðis at nevndin kann taka
støðu út frá myndlýsingum. Elisabeth D. Eldevig dámdi væl uppskotið og greiddi frá, góðu royndunum,
sum Mentamálanevndin fyrr hevði havt av at nýta Leif til soleiðis at myndlýsa uppgávur. Nevndin var
samd um, at John Allan Midjord skuldi biðja Leif Petersen um at tekna trý uppskot, tey omanfyri
nevndu umframt eitt omanfyri bakaríið. Dentur verður lagdur á, at arbeiðast má skjótt, um Frits
Johannesen skal hava møguleika at fáa arbeiðið liðugt innan Varmakeldu.
Ad 1.2-1.4: Nevndin er samd um at taka undir við hesum málunum, og leggur tað upp til fyrisitingina
at taka sær av.
Viðmerking til fysta mál:
Havast skal í huga, at viðvíkjandi økinum í Miðstaðarlundini omanfyri bókasavnið fyriliggur tekning um
víðan av bókasavninum niðaneftir.
Sostatt verður stðafest, at avgerð bert skal verða tikin í málinum um “Gamla svimjihyl”, tá ið málið
um “barnalundina ikki er búgvið til støðutakan, tá mentamálanevndin ikki er liðug við sína
málsviðgerð og tessvegna eisini sítt tilmæli, og restina av fyrispurningunum eru reint umsitingarligir.
Avgerð:
Tilmælini frá mentamálanevndini og teknisku nevndini um “Gamla svimjihyl” varð samtykt, við
teimum viðmerkingum, sum tekniska nevndin kom við í sínum tilmæli um atlit til komandi vegabrúgv
um Skarðsá og vegaføring Innandalsvegur/Bjarnavegur/Bøvegur. (8-0).
Málið um barnalundina verður at leggja fyri býráðið eftir, at omanfyri standandi nevndir hava viðgjørt
uppskotini, sum mentamálanevndin hevur heitt á teknisku deild av økjumum, sum nevnd eru í
viðgerðini hjá mentamálanevdini frá 16. februar 2009. Annars verða fyrispurningarnir um lán av
hølum, bygningum vm. at avgreiða av fyrisitingini.
Mál nr. 08/2009.
Uppskot um broytan av § 31 í kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu.
Sosiala nevndin hevur á fundi tann 16. februar 2009 viðgjørt málið um tal av limum og varalimum í
barnaverndarnevndini, og mælir til eftir uppskoti frá sosialu umsitingini at mæla býráðnum til at
broyta § 31, stk. 1 í kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu soleiðis:
“Barnaverndarnevndin hevur 3-5 limir” sambr. Lovbekendtgørelsen.
Nú avtalan um samstarv við Leirvík er uppsøgd frá 01. januar 2009 at rokna og virksemi hjá
barnaverndartænastuni í Fuglafjarðar kommunu heldur fram, metir umsitingin, at tað er nóg mikið við
3 limum og varalimum í barnaverndarnevndini. Kommunan hevur knapt 1.600 borgarar, og umsitingin
er skúlað til allar uppgávur, og arbeiðir hvønn dag.
Sosiala umsitingin metir, at tað er nóg mikið, at tríggir útvaldir borgarar við meðal langari og
viðkomandi útbúgvingum eru í nevndini. Umsitingibn ger øll mál klár, áðrenn barnaverndarnevndin
viðgerð málini endaliga.
Vísandi til 8. part, ið umrøður “Broytingar í stýrisskipanini o.a.” § 35, stendur, at broytingar í
kommunustýrisskipanini skal verða viðgjørd á tveimum býráðsfundum við minst 14 daga millumbili. Í
hesum sambandi verður víst til uppruna góðkenning býráðsins tann 03. september 2001.
Avgerð:
Samtykt varð at beina málið til 2. og endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi. (7-0).
Mál nr. 09/2009.
Leigusáttmáli við Fuglafjarðar Fornminnisfelag um leigu av kjallaranum í Ribarhúsi.

Fuglafjarðar kommuna móttók 5. november 2008 umsókn frá Fuglafjarðar fornminnisfelag um leigu av
kjallaranum í Ribarhúsi til savn av bátum og gomlum lutum. Málið var fyri á fundi í Mentamálanevnini
24. november 2008, og har varð samtykt at játta umsóknini og at gera sáttmála eftir sama leisti sum
tann við Fuglafjarðar heimavirkisfelag. Hesin er gjørdur og er sendur út saman við fundarinnkallingini.
Fornminnisfelagið hevur nakrar gamlar bátar og hópin av lutum, men teir eru spjaddir um í ymsum
neystum og lántum hølum, og er vandi fyri, at lutirnir fara fyri skeyti, um ikki umstøðurnar gerast
meira skipaðar.
Kjallarin í Riberhúsi er rættuliga vælegnaður til endamálið. Har er rúmligt at hava bátar og lutirnar
standandi, og haraftrat er talan um søguligt hús, sum longu virkar sum mentanarbygningur, og
sostatt fer at koma enn meira til sín rætt, tá ið kjallarin kemur at virka.
Tekniska deild kommununar hevur mált kjallaran til 95 m2 untantikið fýrrúmið. Ovari partur er 240
m2 og kostar árliga 20.000, sostatt er rættvísur prísur fyri kjallaran knappar kr. 7.900 árliga.
Tilmæli frá mentamálanevndini í málinum:
Mentamálanevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 16. februar 2009 og er nevndin samd um at
mæla býráðnum til at góðkenna sáttmálan við einum kostnaði á kr. 7.900 árliga, og at leigusáttmálin
verður undirskrivaður við Fornminnisfelagið uttan broytingar, soleiðis at felagið fær betri umstøður at
virka undir, samstundis sum Fuglafjørður fær sítt egna bátasavn vm.
Avgerð:
Tilmæli frá mentamálanevndini varð samtykt. (7-0). Annars verður mentamálanevndin at taka uppp
fund við Fuglafjarðar heimavirkisfelag og Fuglafjarðar fornminnisfelag um eitt nú greining av olju- og
elnýtslu í bygninginum, eins og Heimavirkisfelagið fær lykil til kjallaran, so sleppast kann til ketilin og
oljufýingina.
Mál nr. 10/2009.
Viðvíkjandi tilmæli um uppnevnan av grindaformonnum.
Fuglafjarðar kommuna hevur mótikið skriv frá Sýslumanninum fyri Eysturoyar sýslu, dagfest 03.
februar 2009, hvar heitt verður á kommununa, vísandi til kunngerð nr. 46 frá 08. apríl 1998 um grind
og § 3 í løgtingslóg nr. 57 um hvalaveiðu frá 05. juni 1984 við seinni broytingum, um at senda sítt
tilmæli til hansara um 2 grindaformenn.
Fyri Fuglafjarðar hvalvág uppnevnir Sýslumaðurin 4 grindaformann og 2 tiltaksmenn umframt eftir
skipan, har tveir grindaformenn verða uppnevndir fyri Fuglafjørð, ein fyri Leirvík og ein fyri
Oyndarfjørð fyri eitt 5 ára skeið.
Verandi grindaformenn fyri Fuglafjørð eru: Símun Abrahamsen og Albert Eldevig.
Avgerð
Samtykt varð at mæla Sýslumanninum til at útnevnda somu grindaformenn aftur fyri eitt 5 ára skeið.
Hesir eru: Símun Abrahamsen og Albert Eldevig. (8-0).
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.30.
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