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Ár 2015 tann 26. februar kl. 17.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 19. februar 2015 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
Sonni á Horni
Magnus S. Midjord
Sigga Óladóttir Joensen
Sigurð S. Simonsen
Dánjal Vang
Petur Abrahamsen
Eyðun á Lakjuni
Árant Berjastein
Jann N. Toftegaard
Birgir Petersen hevur sent býráðnum teldupost dagfestur 26. februar 2015 um, at hann fer til sjós og
tessvegna ikki kann møta á býráðsfundinum. Hann vil hava, at varalimurin Jann N. Toftegaard á lista
A tekur sæti á býráðsfundinum. Jann hevur fingið neyðuga kunning frá lista A um hetta, eins og hann
hevur fingið fundarskrá saman við undirliggjandi skjølum útflýggjað frá fyrisitingini á pappíri.
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 10/2015.
Leingjan av frystibryggju og søla av tunnlum.
Vísandi til fíggjarætlanina fyri ár 2015 góðkend við broytingum á býráðsfundi tann 27. november
2014 hevur vinnunevndin á fundi 23. Januar 2015 viðgjørt spurningin um leingjan av av
frystibryggjuni, og loyvir sær í álitinum at vísa til málið.
Umráðandi er, um kajin skal verða klár til nýtslu til komandi vertíð, at fyrireikingarnar fara í gongd
beinanvegin. Vinnunevndin mælir tessvegna býráðnum til at taka undir við at:
1. Tekniska deild bíleggur neyðugu nøgdina av spunsjarni v.m. til leingjanina av frystikajini.
2. Avtalað verður gjørd við P/F J og. K. Petersen um at gera kajina sum framhald av
arbeiðinum teir gera í samband við fóðurkajina/fóðurgoymslu.
3. Alternativt at arbeiði at gera kajina verður boðið út.
4. Í samband við fígging hevur býráðði samtykt at selja tunlarnar 2 , 4 og miðgongina. P/F
Bergfrost er sera áhuga í at keypa tunnil 2, 4 og miðgongina og er einki í forðar fyri at taka
upp beinleiðis samráðingar við tey um sølu/keyp.
5. Alternativ er, at sølan av tunnlunum 2, 4 og miðgongini verður boðin út, men trupuleiki kann
standa av, um vør tá skal eiga miðgongina.
Vinnunevndin heitti á borgarstjóran um at taka hetta mál á skrá til býráðsfundin tann 29. Januar
2015, men vórðu tey ikki á dagskrá til fundin. Á býráðsfundinum 29. Januar reisti vinnunevndin
spurning yvir fyri borgarstjóranum um at taka millum annað hetta mál til viðgerðar um fyrireiking til
leingjan av frystibryggjuni.
Borgarstjórin upplýsti, at málið ikki varð sett á dagskrá, og at hann ikki sjálvur varð sinnaður, at taka
hetta til viðgerðar, tá tað eftir hansara meting ikki varð búgvið til tess. Ein umrøða varð millum
býráðslimir um viðurskiftini og varð semja um, at ein eykabýráðsfundur verður settur skjótast og
innan 10 dagar, har málið verður lýst til fulnar, eins og nevndirnar skuldu taka málið til viðgerðar
møguliga á felagsfundi.
Felagsfundur hevur verið millum vinnu- og fíggjarnevndina tann 03. Februar 2015, sí notat frá
fundinum, og har sølan av tunnlunum eisini fekk umrøðu, og har borgarstjórin metti, at kr. 7,0 mió
varð alt ov lágur prísur fyri tunnlarnar og miðgongd, havandi í huga, at sambært teknisku deildini er
kostnaðurin fyri tunnlarnar kr. 3.500,00 fyri m2 ella tilsamans umleið kr. 20,0 mió fyri teir 5.600 m2.
Borgarstjórin helt, at kommunan skuldi lýsa tunnlarnar til sølu alment, tó við teirri viðmerking, at
kommunan skilar sær rætt til at velja millum innkomin tilboð ella einki at taka.

Eisini vóru møguleikar umrøddir fyri at eitt nú vinnuvirkir kunnu gera og fíggja frystibryggjuna,
soleiðis at vørugjaldið kundi verið mótroknað, og at kommunan yvirtekur bryggjuna, tá ið teir hava
fingið sín pening aftur. Eisini varð umrøtt, um eitt nú P/F J & K Petersen kundu gera og fíggja
bryggjuna fyribils.
Semja varð á fundinum um, at fundur skuldi verða sum skjótast verða hildin við leigaran av tunnli 2
og 4, sum er P/F Havsbrún um viðurskiftini. Leigarin hevur 30 ára leigusáttmálar frá ávikavist 1994 og
2000, so leigumálini fyri hesar ganga ikki út fyrr enn ávikavist í 2024 og 2030. Borgarstjórin tekur sær
av hesum.
Somuleiðis skal fundur eisini verða tikin upp við P/F Bergfrost, sum hevur sent kommununi tilboð um
keyp av nevndu tunnlum, eisini við miðgongd. Borgarstjórin skjal eisini taka sær av hesum máli.
Semja varð eisini um, at vinnnevndin og fíggjarnevdin taka málið upp til viðgerðar skjótast og koma
við sínm tilmælum til ein eykabýráðsfund, sum avgerð annars varð tikin um á býráðsfundi 29. Januar
2015.
Fundur hevur verið í vinnunevndini tann 05. Februar 2015, har nevndin hevur latið niðanfyri standandi
álit í málinum:
Víst verður til fundin týsdagin 3. Februar 2015 í býráðssalinum, millum vinnunevndina og
fíggjarnevndina, um hvussu fari verður víðari við málinum um leingjan av Frystikajini, hetta grunda á
tilmæli frá vinnunevndini frá fundi 23.01.2015 (mál nr.3) íløgur í Fuglafjarðar havn.
Á hesum fundinum vóru tøl løgd fram, sum vístu at verkætlanin kom ar kosta umleið kr. 16,5 milliónir
við MVG umleið 20 milliónir. Til kunningar fær havnin 100% afturbering av MVG.
Vinnunevndin førdi hinvegin fram, at vit framhaldandi halda okkum til samtyktu fíggjarætlanina fyri
2015, har kr. 12 milliónir er avsettar til leingjan av frystikajini og at vit so statt í utgangstøðinum
byggja fyri kr. 12 milliónir. Tó eru vit opnir fyri uttanhýsis ískoytisfígging, um hendan er nøktandi og
soleiðis fullføra uppruna ætlanina. Eisin kann tað verða ein møguleiki at fingið ein hægri prís fyri
tunnlarnar og soleiðis eisini meira at byggja fyri.
Býarverkfrøðingurin hevur síðani, gjøgumgingið ætlanina og komin til tað niðurstøðu, at um
endaveggurin heimeftir verður tikin úr ætlanini kann frystikajin leingjast 70 m heimeftir fyri ein
kostnað sum er innanfyri játtanina í fíggjarætlanini.
Viðv. sølu av tunnlunum:
Vinnunevndin mælir til, at taka upp samráðingar við P/F Bergfrost um sølu av tunnil 2 og 4 +
miðgongd.
Vísandi til skriv ( sí viðsenda fíl) frá innlendismálaráðnum tann 9. juli 2012, er onki ið forðar fyri at
selt verður til Bergfrost, tó við loyvi frá innlendismálaráðumu uttan alment útboð. Eisini eigur
Havsbrún at vera kunnað um ætlanina hjá Fuglafjarðar kommunu.
Leingjan av frystibryggju:
Vinnunevndin mælir í fyrstu syftu til at taka upp samráðingar við J.K.Petersen, um at gera arbeiða,
um nøktandi avtala kann fáast um hetta.
Tá hetta málið er framlagt og hoyrir undir málsøki hjá vinnunevndini, vil vinnunevndin mæla til at
borgarstjórin saman við vinnunevndini at taka upp samráðingar við P/F Bergfrost beinanvegin, og at
P/F Havsbrún verður kunnað í samband við ætlanina hjá Fuglafjarðar kommunu.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjannevndini tann 05. Februar 2015 og varð drúgv umrøða
av málinum um leingjan av frystibryggjuni og eisini sølan av tunnli 2 og 4, sum P/F Havsbrún hevur
30 ára leiguavtalu við kommununa um. Eisini varð umrøða av fíggingini, sum ein meiriluti hevði tikið
avgerð um við broytingaruppskoti til fíggjarætlanina fyri 2015 á fundi 27. november 2014.
Borgarstjórin greiddi frá, at hann als ikki tók undir at selja tunnlarnar fyri kr. 7,0 mió, men at hesir
skuldu verða lýstir alment til sølu, hetta vísandi til hansara niðurstøðu á felagsfundinum 03. februar
2015.
Hann vísti á, at útveganarvirði fyri tunnlarnar varð kr. 3.700,00 fyri m2, og skuldi hetta sostatt givið
kommunukassanum eina inntøku upp á umleið kr. 20 mió og ikki tær 7,0, sum, sum ætlanin møguliga
varð at selja teir til P/F Bergfrost fyri. Hann helt fast við, at tunnlarnir skuldu verða lýstir alment til
sølu. Tó skuldi verða treytað, at býráðið kundi velja millum innkomin tilboð ella einki at taka.
Somuleiðis helt verða rættast, at heitt varð á Advokatskrivstovuna um at taka sær at sølutilgongdini.
Hann metti rættast, at kommunan ikki byrjaði upp á frystibryggjuna fyrr enn tunnlarnir vórðu seldir
og peningurin fyri hesar varð staðfestur í kommunukassanum. Somuleiðis eru eisini ivamál um
meirinntøkurnar av A+B skattinum fara at halda (kr. 600.000,00 minus fyri januar), P/F Skattin fáa
vit ikki inn fyrr enn í desember 2015 og januar og februar 2016, og meirinntøkurnar fyri havnina hava
vit ongar ábendingar um, tá ið bert 1 mánaður er farin av árinum.

Fundur varð avtalaður við P/F Havsbrún á fundinum at verða hildin mánadagin 09. Februar 2015 kl.
14.30 á býráðsskrivstovuni, har nevndarformenninir luttaka.
Omanfyri nevndi fundur varð hildin partanna millum tann 09. Februar 2015, sí notat frá fundinum, og
varð niðurstøðan henda:
Havsbrún hevur 30 ára leigumál við kommununa fyri tunnil 2 og 4 og hevur brúk fyri goymslum til
mjøl, grundað á økta virksemi, og hevur ongar ætlanir at siga leigumálini upp, uttan so at teir fáa
goymslur aftur til somu fermeturstødd, sum teir møguliga koma at missa.
Sostatt standa partarnir langt frá hvørjum øðrum. Koimmunan kann tó um neyðugt selja tunnlarnar
við leigumálunum í, antin tað við ella uttan almennum útboði av kommunali fastogn, sí kunngerð nr.
122 frá 22. Desember 2000 um alment útboð av kommunalari fastogn.
Málið hevur aftur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini 18.februar 2015 og mælir nevndin
býráðnum til, at arbeiðið við gerð av leingjan av frystibryggjuni verður framt sambært uppskoti frá
teknisku deildini, dagfest 04. Februar 2015. Talan er um leingjan 70 metrar heimeftir, t.v.s. heim móti
grótfyllu, og har heimasti parturin av hamara bert verður stoyptur oman á spunsjarnið.
Kostnaðurin av hesum arbeiði verður mettur til kr. 11.993.886,00 uttan meirvirðisgjald, útgreinað
soleiðis, at sjálvt arbeiðið verður mett til kr. 6.843.886,00, keyp av stáli kr. 3.200.000,00, projekt,
eftirlit, tryggingar og ókent kr. 1.300.000,00 og asfaltering kr. 600.000,00.
Nevndin mælir býráðnum til, at nýttar verða kr. 5,0 mió. inniverandi fíggjarár til keyp keyp av
stálinum og til projekt, eftirlit vm. Upphæddin verður fíggjað við lántølu upp á kr. 2,0 mió, hetta
sambært býráðssamtykt 27. november 2015, og at upptikin verður ein byggikredittur upp á kr. 3,0
mió. til restina.
Hesin verður afturgoldin í seinasta lagi ultimo desember 2015 við møguligum meirinntøkum av A+B
skatti, P/F skatti og havnagjøldum, sí annars góðkendu fíggjarætlanina fyri 2015.
Um neyðugt metir fíggjarnevndini eisini, at nevndin eftir summarfrítíðina eigur at taka málið um
fíggingina uppaftur til viðgerðar við atliti til, um aðrar fíggingarmøguleikar eru fyri afturrindan av
byggikredittinum, eitt nú við umflytingum av játtanum (íløgu- og rakstrarjáttanum), sum møguliga
koma at hava eina minni nýslu ella als ikki verða nýttar.
Nevndin mælir til, at ein bindandi avtala verður gjørd við P/F J. & K. Petersen um at gera arbeiðið fyri
kr. 7,0 mió. sambært góðkendari tíðarætlan, og at felagið fíggjar arbeiðið til fyrst í 2016, tá ið
kommunan rindar felagnum skylduga peningin aftur. Hetta treytar, at býráðið avsetir peningin á
fíggjarætlanini fyri 2016, sum oyramerktur er til arbeiðið við leingjan av frystibryggjuni.
Nevndin mælir somuleiðis býráðnum til, at sølan av tunnlunum nr. 2 og 4 og miðgongd verður tikin
burtur úr fígggingini av frystibryggjuni, og at hetta verður eitt mál, sum kemur at verða viðgjørt
sjálvstøðugt, og sum ikki verður tengt til fíggingina av frystibryggjuni fyri 2015.
Nevndin metir rættast, at formenninir í vinnu- og fíggjarnevndini saman við sakførara kommununar
taka upp fund við P/F Bergfrost um møguliga sølu av tunnlunum, eitt nú við atliti til, at langtíðar
leigusáttmálar eru við P/F Havsbrún fyri tunnil 2 og 4. Um ein tílík søla skal verða framd uttan alment
útboð, so skal kommunan hava loyvi frá Almannamálaáðnum – kommunudeildini til søluna.
Somuleiðis eigur spurningurin at verða viðgjørdur, um tunnlarnir skulu verða lýstir alment til sølu,
hetta vísandi til kunngerð nr. 122 frá 22. desember 2000 um alment útboð av kommunalari fastogn.
Tá ið hetta mál er liðugt viðgjørt og álit skrivað verður hetta lagt aftur fyri býráðið til endaliga
støðutakan.
Avgerð:
Broytingaruppskot frá 5 býráðslimum Sigurð S. Simonsen, Magnusi S. Midjord, Eyðun á Lakjuni,
Dánjal Vang og Jann Toftegaard:
Mál viðvíkjandi leingjan av frystikei.
Vísandi til tilmæli frá vinnunevndini frá 23. januar 2015, ið ætlandi skuldi leggjast fyri býráðið 29.
januar 2015, men sum varð avvíst av borgarstjóranum, og vísandi til tilmæli frá vinnuneevndini 05.
februar 2015, ið ætlandi skuldi verða lagt fyri eykabýráðsfund, sum tó varð av ongum, verður við
hesum bæði tilmælini samanskrivað í eitt nýtt tilmæli.
Víst verður til fíggjarætlanina fyri 2015, ið ásetir, at avsettar verður kr. 12,0 mió til at leingja
frystikeiina 60-70 metrar heimeftir. Fíggingin verður sum víst niðanfyri:
Søla av tunnlum
kr. 7,0 mió
Meirinntøkur A skattur
kr. 1,0 mió
Meirinntøkur P/F skattur
kr. 1,0 mió
Meirinntøkur havnin
kr. 1,0 mió
Lántøka
kr. 2,0 mió

Tilsamans

kr., 12,0 mió

Viðvíkjandi sølu av tunnlum:
Undirritaðu mæla til at taka upp realitetssamráðingar við P/F Bergfrost um sølu av tunnli 2 og 4 +
miðgongd. Somuleiðis verður mælt til at taka upp samráðingar við P/F Havsbrún eftirfylgjandi fyri
síðan at samansjóða ynskir og krøv hjá øllum pørtum á einum felagsfundi.
Leingjan av frystikei:
Undirritaðu mæla til at taka upp samráðingar við P/F J & K Petersen um at gera hetta arbeiðið, treytað
av at nøktandi avtala kann fáast í lag.
Eisini í hesum førinum eigur P/F Havsbrún at verða tikið upp á ráð við atliti til samankobling millum
Frystikei og fóðurkei.
Bíleggi9ng av spunsjarni:
Nú skjótt 2 mánaðar eru gingnir av árinum og leveringstíðin kann gerast drúgv, er umráðandi at fáa
bílagt spurnsjarnið vm skjótast gjørligt.
Tá ið hetta mál er lagt fram av og hoyrir undir málsøkið hjá vinnunevndini, vilja undeirritaðu mæla til,
at borgarstjórin og vinnunevndin taka upp samráðingar við P/F Bergfrost, P/F Havsbrún og P/F J & K
Petersen sum skjótast.
Broytingaruppskotið varð samtykt. 5 atkv. Fyri og 4 atkv. Ímóti. Fyri atkvøddu Sigurð S. Simonsen,
Magnus S. Midjord, Eyðun á Lakjuni, Dánjal Vang og Jann Toftegaard. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni,
Árant Berjastein, Sigga Óladóttir Joensen og Petur Abrahamsen.
Mál nr. 11/2015.
Mál viðvíkjandi nýggjum graslíki á leikvøllin í Fløtugerði.
Fundur hevur verið millum umboð fyri Domo Sport Grass, Ide húsið, formenninar í ÍF og
mentamálanevndini um teirra graslíki, sum lagt er á fleiri vallir í landinum, eitt nú í Norðragøtu,
Leirvík, á Sandi, í Sandavági, í Trongisvági vm.
Í Danmark liggur nevnda graslíki á vøllinum hjá AGF í Aarhus.
Mett verður, at kostnaðurin fyri graslíki við álegging verður umleið kr. 2,2 mió.
Kommunan hevur við skrivi, dagfestum 12. mars 2014 søkt Fótbóltssamband Føroya um fíggjarligan
stuðul til nýtt graslíki á vøllin í Fløtugerði. Við skrivi, dagfestum 31. Mars 2014 boðar FSF frá, at
starvsnevndin á fundi 12. mars 2014 hevur tikið avgerð um at játta kommununi kr. 600.000,00 í
fíggjarligum stuðli til nýtt graslíki.
FSF mælir til, at brúkt verður grønt TPE gummi.
Stuðulin er treytaður av:
At vøllurin fylgir í minsta lagi FIFA 2 STAR ásetingini, og at byggiroknskapur fyriliggur, tá ið vøllurin er
liðugur.
Stuðulin vreður útgoldin byggiharra, tá ið vøllurin er góðkendur av FSF, og vøllurin alment er tikin í
nýtslu.
Mentamálanevndin hevur viðgjørt málið á fundi 13. Januar 2015 við atliti til omanfyri nevnda graslíki,
sum ÍF-leikarar sambært fyriliggjandi hava upplýst er best egnaða graslíki í løtuni. Hetta verður sagt
av royndum. Nevndin hevur staðfest, at neyðug játtan er á fíggjarætlanini fyri 2015, og at arbeitt
egur at verða við málinum, soleiðis at verandi graslíki kann verða útskift við nýtt í summarfrítíðini frá
Effodeildini. Talan verður um graslíki 40-50 mm.
Formaðurin tekur eitt prát upp við Birgir Andreasen, stjóra fyri Ide húsið.
Formaðurin í mentamálanevndini hevur tann 27. Januar 2015 heitt á fyrisitingina um at fáa mátini á
leikvøllinum og hesi hevur hann fingið tilfarið tann 28. Januar. Hann hevur sama dag sent Birgiri
Andreasen, stjóra á Idehúsinum teldupost saman við tekningini, eins og hann hevur heitt á hann um
eitt tilboð upp á 50 mm graslíki við kortfyllu og áleggjan.
Birgir Andreasen er staddur uttanlanda, men skuldi hann fáa starvsfólk hjá Idehúsinum at taka sær av
uppgávuni at geva kommununi eitt tilboð.
Niðurstøða á býráðsfundi 29. Januar 2015:
Samtykt varð at beina málið aftur í mentamálanevndina til víðari viðgerðar, og at koma við einum
tilmæli til býráðið skjótast saman við tilboði um kostnað, sum ráðið kann taka støðu til.

Kommunan hevur móttikið teldupost frá Idemøblum, dagfest 17. Februar 2015 saman við tilboði upp á
graslíki á leikvøllin í Fløtugerði, sum eftir ætlan verður lagt á vøllin, tá ið summarstøðgur er í
landskappingini og við atæiti til heimadystirnar hjá ÍF. Tíðarskeiðið er millum 27. Juni og 09. August
2015.
Tilboð 1:
Domo Vario S Pro 50 við sand og SBR gummi stødd 7.1961 m2, alt álagt kr. 1.649.000,00 uttan
meirvirðisgjald.
Tilboð 2.
Sum omanfyri standandi men við grønum gummi, alt álagt kr. 1.998.000,00 uttan meirvirðisgjald.
Er talan um fleiri ella færri fermetrar verður prísurin javnaður samsvarandi.
Tilboð upp á 2 stk. Fifa mál 7,32 m. X 2,44 m. Úr aluminium hvítt við net, slírum og hornafløggum kr.
49.900,00 uttan meirvirðisgjald.
Annars verða ymiskar trytir settar, eitt nú við plaseran av bingjunum so nær vøllinum sum gjørligt, at
kommunan hevur 2-3 mans tøkar til at hjálpa áleggjarunum í 4 til 5 dagar, somuleiðis at kommunan
hevur krana ella trukk, sum nýtast skal til arbeiðið pørtum av áleggingini. Kommunan beinir tilfar
burtur eftir áleggingina.
Áleggingin tekur 2-3 vikur, og roknað verður við, at kommunan tekur gamla vøllin av, reinsar
undirlendið/máttuna og ger klárt at graslíki kann verða lagt á. Roknað verður eisini við í tilboðnum, at
kommunan eftir áleggingina festir ristir rundan um vøllin.
Roknað verður eisini við, at gamla verandi elastiska máttan verður brúkt aftur. Møguligar ábøtur á
hesa ella útskiftan er ikki við í tilboðnum. Um seinkingar standast av, at máttan má umvælast ella
skiftast, ber kommunan allar útreiðslur av hesum.
Vart verður gjørt við, a áðrenn áleggingin kann fara fram, verður kannað eftir, at slættleikin í gomlu
máttuni er innan fyri tey krøv, sum sett verða í FIFA handbókini.
Tilfarið er sama sum á Tvøroyri og lýkur strangastu krøv, sum UEFA,FIFA og Nordisk Standads seta.
Graslíki hevur 10 ára garanti.
Gjaldstreytir:
1/3 við bílegging
1/3 tá ið tilfarið er komið til landið
1/3 tá ið vøllurin er liðugur
Málið hevur verið til viðgerðar í mentamálanevndin og mælir nevndin til at taka av tilboði 1 saman við
keypi av málum, hornafløggum við meira til ein samalðam kostnað upp á umleið 1,7 mió.
Avgerð:
Tilmæli frá mentam,álanevndini varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 12/2015.
Íbúðarbygging í skipahavnini:
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið uppskot frá Bústaðir at byggja íbúðir í skipahavnini á økinum har
bygningurin hjá P/F Petur Larsen og útríðrarmiðstøðin nu eru.
Sambært uppskotinum er neyðugt at økið verður víðka úteftir.
Vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundi 23. Januar 2015 vil við hesum mæla býráðnum frá at
byggja íbúðir á skipahavnini. Kommunan hevur higartil brúkt umleið kr. 25 milliónir í royndunum at
skapa eina góða skipa- og bátahavn, og enn manglar nakað i at fullfíggja hesa ætlan, og í tí
sambandi verður brúk fyri øllum økinum rundanum hylin.
Bygningurin hjá P/F Petur Larsen hevði eisini, um so varð, kunna verið ein partur av konseptinum, t.d.
fiskamarknaður. Har kundi almenningurin millum annað havt møguleikar fyri at keypt sær eitt kók.
Tekniska nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 2015 og heldur, at fyrispurningur skal verður settur til
Bústaðir, um teir hava áhuga í økinum omanfyri gamla Føroya Banka.
Avgerð:

Tilmæli frá vinnunevndini varð samtykt. 7 atkv. fyri og 2 atkv. blankar. Fyri atkvøddu Dánjal Vang,
Magnnus S. Midjord, Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni, Petur Abrahamsen, Jann Toftegaard og Árant
Berjastein. Blankt atkvøddu Sonni á Horni og Sigga Óladóttir Joensen.
Tekniska nevndin tosar nærri við Bústaðir um økið oman fyri gamla Føroya banka.
Mál nr. 13/2015.
Íbúðarbygging á vestara arminum:
Í sambandi við møguliga útbygging av havnalagnum á vestara landinum frá Ísvirkisbryggjuni og
úteftir, verður alneyðugt við nýggjum atkomuvegi.
Vinnunevndin metir bestu loysnuna verða, at gera ein fjøruveg frá Gjógvará og út til nýggja
havnalagið.
Ístaðin fyri at gera ein umleið 10 metra breiðan veg við gongubreytum verður gjørdur ein umleið 30
metra breiður bani, harav umleið 20 metrar verða til íbúðarbygging.
Samlaða strekkið frá húsunum hjá Anisetus Eliasen, sála og út Árnanes eru umleið 400 metrar, tað
vil siga, at økið at byggja á verður umleið 8.000 fermetrar.
Í triðja lagið kundu eldraíbúðir verðið gjørdar á hesu øki í veghædd soleiðis at sleppast kann undan
trappum.
Kommunan er eigari av fjørulutinum frá Gjógvará og út til Eli Jacobsen, sála og av økinum millum
fjørulutin og Toftanesveg frá ánni millum Fróða Såbyson og Poul Jákup Lundsbjerg og inn til Kirstin
Vørðhamar.
Vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundi 23. Januar 2015 og mælir býráðnum til:
1.
2.

At gjørd verður ein heildarætlan fyri øki.
Vinnunevndin vil mæla til at farið verður í holt við at planerða fyri íbúarbygging á hesum
strekkinum beinanvegin. Hetta kann verða gjørt við at gera ein fyribilsveg oman uttanvert
grundstykki hjá Anisetus, sála.

Bústaðir hevur sagt , at teir dáma einki at fara niðan í fjøllini (Kambsdal) at byggja. Heldur ikki dáma
teimum at verða for langt frá miðbýnum. Í hesum føri ganga vit ynski teirra á møti í báðum førinum.
Avgerð:
Broytingaruppskot frá Sonna á Horni, borgarstjóra:
Undirritaði seti fram broytingaruppskot um, at økið frá Gjógvará og út til Ísvrikið, sum ídag er útlagt
sum havnaøkið, verður broytt til neystaøki við møguleika fyri at byggja íbúðir oman á.
Hetta verður gjørt við atliti til at tryggja fjøru og umhvørvið á staðnum sum heild.
Hetta krevur, at byggisamtyktin fyri kommununa verður broytt tilsvarandi ella at hetta verður tikið við
í nýggjari byggisamtykt fyri kommununa, sum farið verður undir í fyrstu framtíð.
Broytingaruppskotið fall. 4 atkv. Fyri og 5 atkv. Ímóti. Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Sigga Óladóttir
Joensen, Petur Abrahamsen og Árant Berjastein. Ímóti atkvøddu Magnus S. Midjord, Sigurð S.
Simonsen, Eyðun á Lakjuni, Jann Toftegaard og Dánjal Vang.
Tilmæli frá vinnunevndini varð samtykt. 5 atkv. Fyri og 4 atkv. atkvøddu Magnus S. Midjord, Sigurð
S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni, Jann Toftegaard og Dánjal Vang. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni, Sigga
Óladóttir Joensen, Petur Abrahamsen og Árant Berjastein.

Mál nr. 14/2015.
Kirkjugarður.
Í samband við at kirkjugarðurin er við at fyllast er neyðugt, at støða verður tikin til neyðuga loysn á
hesum.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 20. januar 2015 og mælir ein minniluti Dánjal
Vang til, at økið til nýggjan kirkjugarð verður útvegað á Heimaradali.
Meirilutin Petur Abrahamsen og Sigga Óladóttir Joensen halda, at kirkjugarðurin so vítt møguligt eigur at
verða í bygdini so leingi møguleiki er fyri hesum, og mæla tí til, at framhaldandi grevstur verður í gamla
kirkjugarðinum har seinasti grevstur varð í 1928, t.v.s fyri 87 árum síðani.

Soleiðis at har verða umleið 90 ár liðin til grevstur verður av nýggjum.
Mælt verður eisini til, at býráðið kannar møguleikar og tekur støðu til, hvar ein møguligur nýggjur skal
verða.
Avgerð:
Tilmælini frá teknisku nevndini vórðu samtykt, og verður nevndin at arbeiða víðari við málunum. (9-0).
Jann Toftegaard heitti á borgarstjóran um at reisa mál í Kommunufelagnum um at arbeiða við einum
krematorium.
Mál nr. 15/2015
Viðvíkjandi bygnaðarbroytingum á mentanarøkinum.
Mentamálanevndin hevur á fundi tann 13. januar 2015 viðgjørt spurningin um nýggjan bygnað fyri alt
mentanarøkið, eitt nú við atliti til skúla, kunningarstovu, mentanarhús, aðrar mentanarligar
bygningar, eins og starvsfólk, leiðarar vm., ið møguliga at virka innan fyri økið.
Í hesum sambandi varð avgerð tikin um at heita á Eyðbjørn Poulsen, stjóra fyri Leiðsluhúsið um at
koma á fund við nevndina um viðurskiftini, og varð fundur hildin partanna millum tann 26. Januar
2015, har Eyðbjørn í stuttum greiddi nevndini í stuttum frá, hvussu ein greining og menning av
bygnaðinum innan mentanarøkið kundi fara fram.
Nevndin tók á fundinum avgerð um, at arbeitt eigur at verða víðari við málinum, eitt nú við atliti til, at
stovnar innan mentanarøkið hava og koma ikki at hava starvsfólk innan stutta tíð, og at ein greining
av mentanarøkinum má verða gjørd, áðrenn ein tilgongd verður sett í verk við lýsan eftir møguligum
starvsfólkum til økið.
Nevndin varð samd um at heita á Eyðbjørn Poulsen vegna Leiðsluhúsið um at koma við einum tilboði
fyri teirra part av arbeiðinum, og senda nevndini hetta sum skjótast, soleiðis at málið kann verða latið
fíggjarnevndini/býráðnum til við- og avgerðar.
Mentamálanevndin hevur á fundi tann 10. Februar 2015 tikið avgerð, at arbeitt eigur at verða víðari
við nýggjum bygnaði fyri mentanarøkið, og at Leiðsluhúsið kemur at taka sær av arbeiðinum í tøttum
samskifti við nevndina, sum verður stýrisbólkur og fyrisitingina annars.
Í hesum sambandi verður víst til tilboð frá Leiðsluhúsinum, dagfest 30. Januar 2015 um greiming og
menning av mentanarøkinum saman við undirliggjandi tilfari um endamál, tilgongd, menning,
verkseting, uppfylging og tíðarætlan.
Tilboðið fyri mettu íløguna í mentanarøkið verður mett at liggja millum kr. 136.000,00 og kr.
168.000,00 uttan meirvirðisgjald. Íløgan tekur støði í einari meting um, at Leiðsluhúsið skal nýta
millum 17 og 21 arbeiðsdagar til uppgávuna. Tilboðið er galdandi til 20. februar 2015.
Nevndin hevur staðfest, at eingin peningur er avsettur á fíggjarætlanini fyiri 2015, og kann arbeiðið
sosattt ikki verða sett í verk, hetta vísandi til § 31, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri.
Tí loyvir nevndin sær hervið at heita á Fíggjarnevndina/býráðið um at veita eina eykajáttanb til
arbeiðið upp á í mesta lagi kr. 178.500,00 íroknað okkara part av meirvirðisgjaldinum, hetta vísandi til
§ 41, stk. 2 í kommunustýrislógini.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 18. februar 2015 og tekur nevndin fult
undir við tilmælinum frá mentamálanevndini um at gera nýggjan bygnað fyri alt mentanarøkið, og at
Leiðsluhúsið tekur sær av hesum arbeiði í tøttum samstarvi við stýrisbólkin, sum er
mentamálanevndin.
Hinvegin mælir nevndin býráðnum frá at veita eina eykajáttan til arbeiðið, men at heitt verður ístaðin
á mentamálanevndina um at finna fígging upp á í mesta lagi kr. 178.500,00 íroknað okkara part av
meirvirðisgjaldinum innan máløkini hjá nevndini, nevniliga øki 4 og 5.
Grundin fyri hesum tilmæli er, at sera stutt er fráliðið av árinum, nú fyrsta umsóknin um eykajáttan
kemur inn til fíggjarnevndina, og at nevndin hinvegin onga ábending hevur um, hvussu tað fíggjarliga
fer at ganga kommununi í 2015.
Ein umsókn um eykajáttan til rakstur kann ikki verða fíggjað við lántøku, og tí eru einastu hættirnir
við fígging: Meirinntøkur av A+B skatti og P/F skatti, nýtsla av innistandandi ella við umflytingum
innan verandi játtanarkarmar.
Avgerð:

Tilmælini frá mentanar- og fíggjarnevndini vórðu samtykt. (9-0).
Mál nr. 16/2015.
Mál viðvíkjandi upptøkureglum á dagstovnum í kommununi.
Sosiala nevndin hevur á fundi tann 19. januar 2015 viðgjørt mál um upptøkureglur hjá dagstovnum í
Fuglafjarðar kommunu.
Nvendin vil hava upptøkureglurnar á dagstovnunum at verða meiri ítøkiligar sum niðanfyri lýst:
§ 8. Roynt verður, at systkin so vítt møguligt fáa pláss á sama stovni. Sosiala nevndin vil hava, at
pláss er tøkt á hvørjum dagstovni sær, so systkin altíð kunna koma inn á sama dagstovn,
eftirfylgjandi kemur so:
§9. Stropin og Branalund skulu altíð hava eitt tøkt ansingarpláss, so stovnarnir ikki koyra upp á
yvirbelegning soleiðis at systkin skulu inn á sama dagstovn.
Síðan verður §9 broytt til § 10 og § 10 broytt til § 11.
Uppskotið er góðkent av sosialu nevndin, men samtykti nevndin somuleiðis at leggja málið fyri á
býráðsfundi 26. februar 2015, so ráðið kann viðgera málið og taka endaliga avgerð.
Avgerð:
Tilmæli frá sosialu nevndini varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 17/2015.
Uppskot um samstarv við Vágs kommunu.
Dennis Holm, borgarstj+ori í Vágs kommunu hevur svarað Fuglafjarðar kommunu aftur í telduposti,
dagfestum 29. januar 2015 um samstarv. Sosiala nevndin er samd við Vágs kommunu um at lata heiti
verða samstarv, sum byggir á góða samstarvið, sum Fuglafjørður og Vágur hava havt í nógv ár.
Ynski er at gera eina skipan, har kommunurnar samskifta hvørjar royndir tær hava á ymiskum økjum í
kommunalum høpi, hvussu tær hava skipað ymiskar loysnir, og hvussu tær loysa ymiskar uppgávur
osfr.
Sosiala nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 02. februar 2015 og mælir býráðnum til at taka undir við
uppskotinum um samstarv millum Vágs- og Fuglafjarðar kommunur.
Nvendin mælir til, at hvør nevnd sær arbeiða saman og fyrireika seg til tann fyrsta samstarvsdagin,
sum hildin vreður í Fuglafirði. Fuglafjarðar kommuna bjóðar øllum býráðnum í Vági norður til
Fuglafjarðar til fyrsta fundin.
Mælt verður býráðnum til at finna ein dato fyri, nær dagurin sverða.
Avgerð:
Tilmæli frá sosialu nevndini varð samtykt. (9-0).
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