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Ár 2008 tann 26. juni  kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest 20. juni 2008 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sigurð S. Simonsen 
Dánjal Vang 
Elisabeth D. Eldevig   
Signar á Brúnni 
Eyðun á Lakjuni 
Tórfríður Abrahamsen 
Petur Abrahamsen 
Gordon M. Petersen 
 
Jón Nolsøe Olsen hevur við telduposti til borgarstjóran, dagfsetur 24. juni 2008 boðað frá, at hann ikki 
kemur at møta á fundinum av persónligum ávum. Jann Toftegaard hevur boðað borgarstjóranunm frá, 
at hann ikki kann møta vegna tess, at hann er staddur uttanlanda í arbeiðsørindum. Hann heitir á 
borgarstjóran um at innkalla varalim sín á listum inn, sum er Gordon M. Petersen, og hevur hesin 
fingið boð um at møta. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari 
 
 
Mál nr. 38/2008.  
 
Viðvíkjandi reglugerð fyri teknisku deild kommununar. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot til “Reglugerð fyri teknisku deild hjá Fuglafjarðar kommunu”, 
sum formaðurin í nevndini hevur biðið um, grundað á , at arbeiðsgongdin í deildini ikki virkar nóg væl, 
og mælir hann nevndini til at taka undir við uppskotinum og senda tað víðari til fíggjarnevndina til 
viðgerðar. 
 
Tekniska nevndin hevur viðgjørt uppskotið á fundi 21. mei 2008 og varð hetta gjøgnumgingið á 
fundinum. 
 
Nevndin mælir fíggjarnevndini og býráðnum til, at arbeiðsgongdin verður broytt soleiðis, at kassin við 
maskinførara verður tikin burturúr verkskipanini (organisatiónsplaninum). 
 
Eisini verða smávegin broytingar gjørdar í reglugerðini, og skal Menningar- og mentanarleiðarin rætta 
hesa samsvarandi. 
 
Mælt verður somuleiðis til, at søkt verður eftir einum arbeiðsleiðara skjótast gjørligt. 
 
Uppskotið er rættað tann 22. mei 2008 samsvarandi niðurstøðuni hjá teknisku nevndini til fundin í 
fíggjarnevndini 23. mei 2008.  
 
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi 23. mei 2008 og mælir einmælt býráðnum til at taka undir 
við tilmælinum frá teknisku nevndini frá 21. mei 2008 um “Reglugerð fyri teknisku deildina hjá 
Fuglafjarðar kommunu” við broyting til Kap 13 § 58, har tað verða býráðsskrivarin og 
býarverkfrøðingurin, sum koma at hava samrøður við einstøku arbeiðsfólkini, og ikki borgarstjórin og 
býráðsskrivarin (uppskot). Reglugerðir verður sett í gildi tann 29. mei 2008 eftir at endalig avgerð er 
tikin av býráðnum. 
 
Somuleiðis mælir nevndin eisini býráðnum til at taka undir við tilmælinum frá teknisku nevndini um at 
søkja eftir einum arbeiðsleiðara skjótast gjørligt. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 29. mei 2008 og fekk drúgva umrøðu á fundinum. 
Samtykt varð at taka tað av skránni og beina tað aftur í fyrisitingina/teknisku nevndina til víðari 
viðgerðar. (9-0). Somuleiðis verða býráðslimir at koma við sínum viðmerkingum til uppskotið 
skrivliga, so hesar kunnu verða tiknar við í komandi viðgerð av reglugerðini, sum løgd verður aftur fyri 
býráðið á fundinum 26. juni 2008. 
 



Somuleiðis varð málið um arbeiðsleiðara útsett til endaliga støðutakan á komandi býráðsfundi, 
grundað á at hetta starv er partur av reglugerðini Kapitul 4 § 8. (9-0). 
 
Vísandi til býráðssamtyktina hevur kommunala fyrisitingi tann 03. juni 2008 hevur sent 
býráðslimunum skiv um at koma við sínum viðmerkingum til uppskotið til reglugerðina.  
 
Tórfríður Abrahamsen hevur telefoniskt boðað frá sínum viðmerkingum, sum er hesar: 
Privatnýtsla av kommunalum bilum eigur ikki at verða loyvd, og eigur privatnýtsla av bilum undir 
ongum umstøðum at fara fram eftir arbeiðstíð. 
§ 61 og 62 áttu at verið framdar av borgarstjóra og formanni í teknisku nevndini. 
Parturin um rúsdrekka átti at verið fluttur longur fram ella onkusvegna verið meira sjónligur. 
 
Signar á Brúnni hevur við skrivi, dagfestum 10. juni 2008 nakrar viðmerkingar til kunngerðina. Hann 
sigur skotbráið at viðgera hesa verða ov stutt, somuleiðis sum hann kemur inn á hansara meting um, 
hví tekniska økið ikki riggar. Hann kemur inn á viðurskifti, tá ið kommunan seinast setti formann. 
 
Hann kemur eisini inn á, at politikkarar, ið hava ábyrgdina ídag ikki tora at viðgera sjálva kjarnina í 
málinum. Hann kemur eisini inn á leiklutin hjá politikkarum, ið leggja seg út í arbeiðið hjá 
arbeiðsfólkinum. Eingin fundur hevur verið um trupulleikarnar millum býráð og umsiting. Hesi 
viðurskifti eiga at verða tikin upp í reglugerðina, so tað týðuliga verður sagt, at býráðspolitikkarar ikki 
skulu leggja seg út í uppgávur, ið tekniska umsitingin eigur at taka sær av. 
 
Hann mælir til, at § 4 um klokkuskipan verður strokin. Hann kemur inn á, at um henda skal verða nýtt 
av arbeiðsfólki kommununan, eigur henda at verða sett í gildi fyri alla kommununa, tí vit kunnu ikki 
viðgera kommunal starvsfólk ymiskt. 
 
Hann spyr eisini, um hvørjar viðmerkingar býarverkfrøðingurin, hartnarin, arbeiðsformaðurin, vatn. 
Og kloakkmeistarin og arbeiðsfólkini í síni heild hava til uppskotið. 
 
Somuleiðis verður gjørdar viðmerkingar til § 18, § 21, § 40 og 55. Annars boðar hann frá, at nógv 
gott er tikið við í kunngerðina, somuleiðis sum ásannast má, at neyðugt er við fleiri kunngerðum á 
mongum økjum.  
 
Avgerð: 
Broytingaruppskot frá Elisabeth D. Eldevig um at § 61 og 62 verða broyttar soleiðis, starvsetan og 
loysan av arbeiðsfólki úr starvi verður framd av formanni í samstarvi við býarverkfrøðingin og 
býráðsskrivaran varð samtykt. (7-0. Blankt atkvøddi Tórfríður Abrahamsen). 
 
Broytingaruppskot frá Signari á Brúnni um at góðkenna uppskotið til reglugerð við tí broyting, at KAP 
2, § 4 um, at kloakkuskipan ikki skal verða nýtt, fall. (2 atkv. fyri, 4 atkv. ímóti og 2 atkv. blankar. 
Ímóti atkvøddu Sigurð S. Simonsen, Dánjal Vang, Eyðun á Lakjuni og  Gordon M. Petersen. Blankt 
atkvøddu Elisabeth D. Eldevig og Petur Abrahamsen). 
 
Tilmæli frá teknisku nevndin varð samtykt. (5 stkv. Fyri, 2 atkv. ímóti og 1 atkv. var blonk. Ímóti 
atkvøddu Signar á Brúnni og Tórfríður Abrahamsen, maðan Petur Abrahamsen atkvøddi Blankt.). 
Sostatt varð reglugerðin samtykt við broyting til § 61 og 62. 
 
Mál nr. 38/2008.  

 
2. viðgerð av eykajáttan um tilbúgving í sambandi við oljudálking.  
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá havnanevndini, dagfest 21. mei 2008 um viðgerð og tilmæli á 
fundi í nevndini tann 19. mei 2008 um keyp av tilbúgvingarútgerð í sambandi við møguligari 
oljudálking. 
 
Víst verður til, at í sambandi við stóru oljugoymsluna, sum er gjørd á Enninum, og sum verður tikin í 
nýtslu tann 01. juli 2008, so eigur hóskandi tilbúgvingarútgerð at verða útvegað, soleiðis at møguleiki 
er, at sleppast lann undan møguligari oljudálking, um skaði hendir og olja kemur á sjógv. 
 
Støðan á økinum í dag er, at Fuglafjarðar havn hevur umleið 200 metra sperru, sum sýgur olju og 
lýsi. Eisini hevur Statoil 200 metrar av sperru av merkinum “NOFI 250 BOOMBAG”, sum ætlanini er 
um at seta út á endan á pierinum. 
 
Aftrat hesum verður mett, at neyðugt er við hóskandi útgerð á nýggju oljubryggjuni, og at tørvur er á 
eini trumlu við 350 metur av oljusperru við fríborði 450 mm., og einum skimmara at taka olju upp við, 
sum kemur á sjógvin. 
 
Havnanevndin mælir á fundinum til, at skimmari og trumla við 350 metrum av oljusperru við fríborði 
450 mm verður keypt.  
 



Nevndin heitir á fíggjarnevndina um at fáa oljufeløgini og P/F Havsbrún at luttaka við eini munandi 
upphædd av íløguni, sum mett verður at koma at kosta umleið 1,6 mió. tilsamamans. 
 
Fyrisitingin hevur kannað viðurskiftini viðvíkjandi kommunala partinum av íløguútreiðslunum av m.a. 
tilbúgvingarútgerð í sambandi við møguliga oljudálking, og vísir seg, at sambært løgtingslóg nr. 59 frá 
17. mei 2005 um “Verju av havumhvørvinum” so er tað í okkara føri kommunan, sum skal bera allar 
útreiðslur av tilbúgvingarútgerð, tá tað snýr seg um at basa dálking av havnum, bryggjum, 
bátahyljum v.m.  
 
Her verður víst Kapittul 14, tilbúgving, § 22, stk. 2: “Kommunustýrið hevur ábyrgd av at basa olju- og 
kemikaliudálking í havnum, herundir fram við bryggjum og havnarløgum og í bátahyljum”, so tað er 
heilt greitt, hvør hevur ábyrgdina bæði rakstrar- og íløguliga á økinum innan fyri havnamerkið, tá tað 
snýr seg eitt nú um møguligar oljudálkingar. 
 
Í uppskoti til kunngerð um bunkring av olju í føroyskum havnum og á sjónum, § 13 um tilbúgving 
stendur:  
 

• Stk. 1. Veitarar og móttakarar skulu hava hóskandi útgerð at fyribyrgja, avmarka og basa 
dálking við olju, so sum tilfar, ið sýgur olju í seg. 

• Stk. 2.  Veitarar og móttakarar skulu hava eina tilbúgvingarætlan við útgerð og 
mannagongdum at fyribyrgja, avmarka og basa dálking, frábnoðan o.a. 

• Stk. 3. Tann, ið hevur ábyrgdina av dálking í sambandi við bunkring, rindar útreiðslur, sum 
standast av at basa dálkingini. 

 
Sambært viðmerkingum frá Kommunusamskipan Føroya til uppskotið, dagfest 2. september 2007 til § 
13, eigur at lýsast heilt greitt, hvørja útgerð móttakarar skulu hava, tí vanligt hava t.d. fiskiskip ikki 
serliga umhvørvisútgerð umborð. 
 
Viðmerkjast skal, at uppskotið um kunngerð um bunkring ikki er lagt fram aftur í Løgtinginum enn, 
men væntast má, at hetta verður gjørt í hesi tingsetu. 
 
Fyrisitingin hevur verið í sambandi við oljufeløgini og P/F Havsbrún um at luttaka í fíggjarliga partinum 
av tilbúgvingarútgerðini, og hevur P/F Statoil (Mentir) boða frá, at teir luttaka við kr. 90.000,00. 
Aftrat hesum lata teir Fuglafjarðar havn “NOFI 250 BOOMBAG”, sum verður settur á pierinum. 
Luttøkan hjá P/F Havsbrún enn ikki er komin upp á pláss. 
 
Sambært góðkendu fíggjarætlan kommununar fyri 2008 er eingin peningur avsettur til “keyp av 
tilbúgvingarútgerð” undir bólki 2 ... 222000 Fuglafjarðar havn íløgur, og tí verður neyðugt við eini 
eykajáttan, um so verður, at útgerðin skal verða keypt í inniverandi fíggjarári. 
 
Fyrisitingin tekur undir við, at útgerðin verður keypt í inniverandi fíggjarári, tá ið tað er lógarkravt, at 
kommunan sambært § 22, stk. 2 í LL nr. 59 frá 17. mei 2005 hevur ábyrdina av møguligum 
dálkingum í havnini, og haraftrat at stóra oljugoymslan á Enninum verður tikin í nýtslu 01. juli há. 
Sum støðan er ídag hevur kommunan ikki  nøktandi útgerð tøka til størri oljudálkingar. 
 
Fyrisitingin mælir sambært skrivi, dagfest 22. mei 2008 býráðnum til, at ein møgulig eykajáttan upp á 
max. kr. 1,6 mió verður veitt soleiðis, at kr. 500.000,00 verða tiknar av konto 222035 “Víðkan av 
havnarlagnum”, har avsettar eru kr. 8,0 mió., meðan restin kr. 1,1 mió. verður fíggjað av 
innistandandi peningi. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, so skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga 
millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mei 2000 um kommunustýri, og skal 
endaliga viðgerðin verða kunnað Fíggjarmálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftan á samtyktina við 2. 
viðgerð, hetta sambært § 53, stk. 2.3. í somu lóg. 
 
Nevnda eykajáttan ber eykaútreiðslur við sær fyri kommunukassan upp á max. 1,1 mió. 
 
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 23. mei 2008 og mælir einmælt býráðnum til at taka 
undir við tilmælinum frá havnanevndini, og at ein eykajáttan til keypið verður veitt sambært 
tilmælinum frá fyrisitingini, dagfest 22. mei 2008. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi 29. mei 2008 og varð einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælunum frá havnanevndini og fíggjarnevndini um at keypa tilbúgvingarútgerð móti oljudálking fyri 
max. kr. 1,6 mió. 
 
Somuleiðis varð einmælt samtykt at beina málið um eykajáttan upp á max. kr. 1,6 mió. til 2. og 
endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi 26. juni 2008.  
 
Upplýst varð á býráðsfundinum, at P/F Havsbrún hevði játtað at luttaka við kr. 150.000,00. 
 
 



Avgerð: 
Samtykt varð við 2. og endaligari viðgerð av veita eina eykajáttan upp á max. kr. 1,6 mió. til keyp av 
tilbúgvingarútgerð sambært tilmælinum frá fíggjarnevndini. (8-0). 
 
Mál nr. 39/2008.  

 
Viðvíkjandi møguligari eykajáttan í sambandi við útskiftan av takinum á Ítróttar- og 
samkomuhøllini á Kambsdali. 
 
Hallarnevndin hevur á fundi tann 09. juni 2008 tikið avgerð um at mæla kommununum, ið eru 
ognarar av høllini, at veita eina eykajáttan upp á tilsamans kr. 400.000,00 lutað út eftir fólkatalinum í 
Fuglafjarðar-, Gøtu- og Leirvíkar kommunum pr. 01. januar 2007 sambært góðkendu fíggjarætlanini 
fyri høllina fyri 2008 til útskiftan av takinum.  
 
Fólkatalið pr. 01. januar 2007 fyri økið varð hetta: 
 
Fuglafjarðar kommuna     1.585 
Gøtu kommuna               1.063 
Leirvíkar kommuna            873 
Samantals:                    3.521 
 
Í fíggjarætlanini fyri 2008 eru avsettar kr. 300.000,00 til umvælingar av høllini uttan, men tað er ikki 
nóg mikið av peningi til at skifta takið og at fremja aðrar neyðugar umvælingar. Sum støðan er ídag, 
lekur takið sera illa, og tá regnveður er lekur vatn niður á hallargólvið í fleiri støðum, og bera hesi 
viðurskifti við sær, at trygdin við at íðka og venja í høllini er út av lagi vánalig, serliga tí torført er at 
bera eyga á, hvar hyljarnir eru. 
 
Mett verður, at kostnaðurin av arbeiðinum við tilfari kemur at verða millum kr. 500.000,00 og kr. 
700.000,00, alt eftir, hvat slag av taki verður valt, og um talan verður um at leggja tætt tróður undir 
takið. 
 
Hallarnevndin ætlar at fáa teknisku deildirnar at umrøða málið og koma við sínum tilmæli um, hvussu 
rættast er at fara fram í hesum máli, bæði viðvíkjandi slagi av taki og um tætt tróður skal verða lagt 
á. Somuleiðis er ætlanin eisini at fáa deildirnar at taka sær av útbjóðingini. 
 
Sambært fólkatalinum verður parturin hjá Fuglafjarðar kommunu kr. 400.000,00 x 1.585 = kr. 
180.000,00. 
 
Í góðkendu fíggjarætlanini fyri kommununa fyri 2008 er eingin peningur beinleiðis avsettur til hetta 
endmál, og verður tí heitt á fíggjarnevndina um at heita á býráðið um at veita eina eykajáttan til 
konto 460010: “Ítróttaranlegg”. 
 
Sambært skrivi frá fyrisitingini, dagfest 12. juni 2008 verður mælt til at fíggja eina møguliga 
eykajáttan upp á kr. 180.000,00 av innistandandi peningi. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, so skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga 
millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mei 2000 um kommunustýri, og skal 
endaliga viðgerðin verða kunnað Innlendismálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftan á samtyktina við 
2. viðgerð, hetta sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 20. juni 2008, og mælir nevndin 
býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 180.000,00 til konto 460010: Ítróttaranlegg” í 
sambandi við útskiftan av takinum á Ítróttar- og samkomuhøllini á Kambsdali, og henda verður 
fíggjað av innistandandi peningi, hetta sambært § 41, stk. 2 í kommunustýrislógini. 
 
Nevnda eykajáttan kemur at bera eykaútreiðslur við sær fyri kommunukassan, tá ið talan í hesum føri 
verður um eina beinleiðis rakstrarútreiðslu undir øki 4 “Skúla- og mentamál”  (konto 460010), og 
kemur tessvegna at ávirka roknskaparliga rakstrarúrslitið við nevndu upphædd fyri árið 2008. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og endaliga viðgerð 
á komandi býráðsfundi. (8-0). 
 
 
Mál nr. 40/2008.  
 
Viðvíkjandi møguligum keypi av skótahúsinum Kambur á Kambsdali. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá KFUM skótunum í Føroyum, dagfest 19. juni 2008, har 
boðað verður frá, at Landsnevndin á fundi tann 19. juni 2008 einmælt tekur undir við at selja 
skótahúsið Kambur til Fuglafjarðar kommunu við niðanfyri standandi høvuðstreytum: 



 
Húsið verður selt sum tað stendur í verandi standi, og keyparin rindar sølukostnaðin. Prísurin fyri 
ognina matr. nr. 878 í Fuglafjarðar bygd er kr. 1,7 mió. fyri grundstykkið, sum er 902 fermetrar til 
víddar og bygningin, sum er 330 fermetrar tilsamans. 
 
Yvirtøkyudagurin verður ásettur til 15. august 2008, men keypsupphæddin kr. 1,7 mió. fellur tó til 
gjaldingar primo 2009, somuleiðis sum verandi leigusáttmáli og leigugjald verða galdandi árið út. 
Sambært § 9 í leigusáttmálanum partanna millum, dagfestur 11. apríl 2006 er leigugjaldið ásett til kr. 
100.000,00 árliga. Sostatt verður leigugjaldið fyri restina av árinum, t.v.s. frá 01. juli kr. 50.000,00. 
 
Greitt verður í skrivinum víðari frá, at skótahúsið longu er útleigað í summarmánaðunum, men um 
kommunan er sinnað at gjalda kr. 50.000,00 eyka, so vilja skótarnir royna at flyta leigumálini, so 
yvirtøkan av bygninginum verður 01. juli 2008 ístaðin. 
 
Fundur hevur tann 17. juni 2008 verið á býráðsskrivstovuni millum umboð fyri KFUM skótarnar: Agnar 
Jensen, Jan á Argjaboða og Magna Laksáfoss og sosilau nevndina og fíggjarnevnd býráðsins. Á hesum 
fundi varð skriv frá fíggjarnevndini til skótarnar, dagfest 27. mei 2008 umrøtt, millum annað Alt. 1 og 
2, har sum umboðini fyri skótarnar m.a. høvdu gjørt framrokningar av Alt 1 við møguligari lántøku 
yvir 10 ár, har tær kr. 200.000,00 árilga ella kr. 2,0 mió. yvir 10 ár bert komu at verða umleið 1,5 
mió., táð ið renta 5,5% varð mótriknað. 
 
Teir mettu ikki, at skótarnir hinvegin komu at hava nakra inntøku, sum kundi verða roknað upp ímóti 
rentútreiðslunum. Somuleiðis varð ført fram, at kr. 1,5 mió., sum er Alt 2 ikki er nóg høgt boð í mun 
til møguligt metingarvirði av ognini, men teir vórðu tó heldur sinnaðir at selja enn at framleiga ognina 
yvir 10 ár við kommunalum leigukeypsrætti. 
 
Frá kommunalu umboðunum varð tosa aftur og fram um verandi viðurskifti og umstøður hjá 
Frítíðarskúlanum, og vísandi til samtykt í fíggjarnevndini frá 23. mei 2008 varð avgerð tikin um at 
bjóða KFUM skótunum kr. 1,7 mió. fyri ognina, sum eru kr. 200.000,00 hægri enn skrivliga boðið, 
treytað av góðkenning býráðsins. Grundin fyri hesi hækking varð, at kommunan so kundi yvirtaka 
bygningin 01. juli 2008, og sostatt sleppa undan meirgjaldi fyri útleiguna í summarfrítíðini. 
 
Kommunan skuldi yvirtaka ognina tann 01. juli 2008, men skuldi keypspeningurin kr. 1,7 mió. verða 
goldin tann 01. januar 2009, t.v.s. í komandi fíggjarári og skeytið verða undirskrivað og tinglýst eftir 
henda dato. Verandi leigusáttmáli skuldi halda fram til árslok, somuleiðis sum kommunan skuldi rinda 
leigugjaldið sambært § 9. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 20. juni 2008, og mælir nevndin einmælt 
býráðnum til, grundað á ótryggu umstøðurnar hjá Frítíðarskúlanum, at kommunan keypir ognina 
matr. nr. 878 á Kambsdali, sum er eitt grundstykki 902 m2 til víddar við ábygdum skótahúsi 303 m2 
til víddar fyri kr. 1,7 mió, og at keypið fíggjarliga verður avroknað primo januar 2009.  
 
Somuleiðis mælir nevndin til, at leigumálið heldur fram  til 31. desember 2008, men at kommunan 
formliga yvirtekur ognina tann 01. juli 2008, og at alt leiguvirksemi hjá skótunum heldur uppat í 
seinasta lagi nevnda dag. Tó er nevndin ikki sinnað at rinda skótunum kr. 50.000,00 eyka fyri at 
uppsiga leigumálini í summarfrítíðini, grundað á at boð kommununar frá 17. juni 2008 er hækkað við 
kr. 200.000,00 m.a. eitt nú grundað á hesi viðurskifti. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá fíggjarnevndini varð samtykt. (6 akv. Fyri og 2 atkv. ímóti. Ímóti atkvøddu Signar á Brúnni 
og Tórfríður Abrahamsen). 
 
 
Mál nr. 41/2008.  
 
Umsókn frá ALV um útgrevstar- og byggiloyvi til bygning. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Sjálvognarstovninum ALV, dagfest 13. juni 2008 
um byggiloyvi til nýggjan bygning, sum bygdur verður aftrat verandi bygningi á matr. nr. 871bf og 
871bg á Kambsdali. 
 
Í hesum sambandi verður søkt um byggiloyvi til 1. byggistig, og skal bygningurin verða bygdur 
niðanúr verandi bygningi á matr. nr. 871bf. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 19. juni 2008, og mælir nevndin 
býráðnum til, at byggiloyvi verður givið sambært innsendum tekningum, og at treytirnar í almennu 
byggisamtyktini fyri Fuglafjarðar kommunu og kunngerð um brunaverju frá 09. apríl 1992 verða 
fylgdar. 
 
Byggiloyvið er tó treytað av góðkenning frá Brunaumsjón landsins, og verður byggiloyvið ikki 
útskrivað, fyrr enn møgulig góðkenning frá brunaumsjónini fyriliggur. 



 
Avgerð: 
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (8-0). 
 
Mál nr. 42/2008.  
 
Viðvíkjandi tunnli av Kambsdali-Millum Fjarða. 
 
Fíggjarnevndin hevur á fundi tann 23. mei 2008 viðgjørt omanfyri nevnda mál, og varð samd um at 
leggja tað fyri býráðið til viðgerðar, við atliti til at senda nýggja umsókn til Vinnumálaráðið við avriti til 
Føroya løgting um gerð av nevnda tunnli. 
 
Víst verður til umsókn kommununar, dagfest 17. januar 2007 saman við viðmerkingum og svarskriv 
frá Vinnumálaráðnum, dagfest 05. juli 2007. 
 
Tá ið nýggj samgonga er skipað, so metir nevndin verða rættast, at býráðið viðgerð hetta mál, sum í 
síni tíð byrjaði í august mánaða 1978 við umsókn til Løgtingið saman við viðmerkingum. 
 
Eisini eru ferðsluviðurskiftini bæði til og úr Fuglafirði munandi broytt til tað verra serliga fyri tungu 
ferðsluna, nú rundkoyring verður gjørd í Gøtudali, har ferðslan hjá akførum, sum  varð úr 60-80 km. 
tíman, nú verður broytt til 0 í rundkoyringini. Kommunan sendi seinast í 2007 eitt mótmælisskriv til 
Landsverk um avleiðingarnar av at gera rundkoyring í Gøtu, uttan tó at hetta á nakran hátt varð tikið 
til eftirtektar. 
 
Avgerð á býráðsfundi 29. mei 2008: 
Samtykt varð at heita á fyrisitingina um at gera uppskot til nýggja umsókn saman við viðmerkingum, 
og skal henda verða løgd aftur fyri býráðið til góðkenningar, somuleiðis sum samtykt varð at heita á 
vinnulívið um at stuðla umsókn kommununar til Vinnumálaráðið/Føroya løgting um tunnil av 
Kambsdali/Millum Fjarða. (9-0). 
 
Kommunala fyrisitingin hevur gjørt uppskot til skriv til Vinnumálaráðið saman við viðmerkingum, og er 
uppskotið sent býráðslimunum saman við fundarboðunum tann 20. juni 2008.  
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við uppskotinum frá fyrisitingini til skriv til Vinnumálaráðið saman við 
viðmerkingum um gerð av tunnli av Kambsdali-Millum Fjarða. (8-0). Fyrisitingin kemur á fundi við 
virkisleiðslurnar tann 09. juli 2008 at heita á hesar um skrivliga at taka undir við áheitan býráðsins til 
Vinnumálaráðið, og skal serstakt skjal frá hesum fylgja við málinum. 
 
Mál nr. 43/2008. 
 
Kunning um tiltøk í sambandi við 90 ára dag kommununar. 
 
Á skránni á fundinum í mentamálanevndini tann 13. juni 2008 var 90 ára føðingardagur kommununar. 
Skotið varð upp at hava nøkur tiltøk á Varmakeldustevnu, og varð hetta hildið at verða eitt nátúrligt 
høvi at gera eitt sindur burturúr, og haraftrat er varmakelduskráin styttri í ár, nú kappróðurin ikki 
telur við í føroyameistaraskapinum. 
 
Mentamálanevndin tók avgerð um at bjóða øllum borgarum í kommununi ein kaffimunn og 
morgunbreyð í Mentanarhúsinum leygardagin 05. juni 2008 millum kl. 10.00 og 12.00. Fjølbroyttur 
tónleikur verður í Mentanarhúsinum seinni henda dagin, og tá stuðlar kommunan tiltakinum við at 
bjóða nøkrum  nøvnum henda vegin. 
 
Til seinast hevur kommunan gjørt avtalu við góðkent felag, sum kemur at skjóta fýrverk á miðnátt.  
 
Niðurstøða: 
Býráðið varð kunnað um avgerðina hjá mentamálanevndini um 90 ára haldið 05. juli 2008.  
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.05. 
 
Dánjal Vang                                                         Petur Abrahamsen 
 
Tórfríður Abrahamsen                                           Eyðun á Lakjuni 
 
Gordon M. Petersen                                              Signar á Brúnni 
 
Sigurð S. Simonsen                                              Elisabeth D. Eldevig 
 
Skrivari: 
 
Jákup Frants Larsen 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 


