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Ár 2009 tann 26. november kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv
frá borgarstjóranum, dagfest 20. november 2009 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
Sigurð S. Simonsen
Dánjal Vang
Gordon M. Petersen
Kristina Toftegaard Larsen
Elisabeth D. Eldevig Olsen
Eyðun á Lakjuni
Magnus Midjord
Petur Abrahamsen
Bjørghild Arnholdtsdóttir
Gordon M. Petersen møtti á fundinum sum varalimur fyri Jann Toftegaard, sum heitt hevur á
borgarstjóran um at kalla varalimin inn, við tað at hann kom at hava forfall til fundin.
Marin Thomsen, fíggjarleiðari luttók á fundinum, meðan mál nr. 57/2009 varð viðgjørt.
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 57/2009.
2. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlan fyri kommununa fyri 2010
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 20. september 2009 til fyribils
fíggjarætlan fyri kommununa fyri ár 2010.
Vísandi til grein 39, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mei 2000 um kommunustýri við gildiskomu tann
1. januar 2001, so skal fíggjarnevndin fyri 1. oktober leggja uppskot til fíggjarætlan fyri býráðið.
Sambært stk. 2 í somu grein stendur, at kommunustýrið skal viðgera uppskot til fíggjarætlan 2 ferðir
við í minsta lagi 14 daga millumbili, og skal ætlanin verða endaliga samtykt í seinasta lagi 1.
desember.
Hjálagda uppskot, sum fíggjarnevndin hevur viðgjørt á fundi tann 23. november 2009, javnvigar við
kr. 58.704.247,00, og verður roknað við einum avlopi upp á kr. 1.341,00.
Nevnast skal, at viðgerð hevur verið í nevndini tann 24. september í sambandi við uppskoti til 1.
viðgerð (karmar) og á býráðsfundi tann 30. september. Víðari viðgerðir hava verið á fundi í
fíggjarnevndini tann 05. november, 19. november og til seinast nú nú 23. november 2009.
Haraftrat hava temadagar (arbeiðsfundir) verið hildnir millum alt býráðið tann 10. november og 23.
november, somuleiðis býráðið aftur hevur havt arbeiðsfund hósdagin 26. november 2009 kl. 15.00
áðrenn viðgerðina og endaligu støðutakanina til ætlanina á býráðsfundinum, sum byrjaði kl. 16.30.
Rakstrarútreiðslurnar netto verða mettar til kr. 33.660.129,00, sum eru sløk 3% lægri enn metingin á
arbeiðsfundinum 26. november, rentuútreiðslurnar netto til kr. 2.695.750,00, avdráttirnir av føstum
lánum til kr. 6.654.913,00 og íløgurnar brutto til kr. 2.212.000,00 og netto til kr. 1.200.000,00. Talan
verður bert fyribils um tvær íløgur, og er hon í dagstovnin á og frítíðarskúlan á Kambsdali.
Hinvegin varð á arbeiðsfundinum bæði 23. Og 26. november tosað um likvidu fíggjarstøðuna hjá
kommununi, har ásannað varð, at rættast er í núverandi støðu ikki at gera íløgur, men at taka íløgur
upp aftur til viðgerðar í býráðnum fyrst í komandi ári, um so skuldi verið, at fíggjarstøðan batnar,
grundað á sølu av tunnlunum, at skylduga ráfiskagjaldið hjá Havsbrún verður goldið kommununi os.fr.
Men sum lýst omanfyri hevur nevndin fyribils tikið tvær íløgur við í fíggjarætlanaruppskotið.
Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 41.882.133,00 við skattaprosenti 21,5%,
partafelagsskatturin verður mettur til kr. 4.000.000,00 og skattur av kapitaleftirlønum til kr.
250.000,00. Eingin nýtsla verður av innistandandi somuleiðis sum ætlanin ikki er at lána pening til
íløgur.

Fíggjarnevndin samtykti á fundi tann 23. november 2009 at leggja fyriliggjandi uppskot, broytt á
arbeiðsfundi 26. November 2009 til fíggjarætlan fyri kommununa fyri 2010 fyri býráðið til 2. og
endaliga viðgerð.
Uppskotið hevur verið til 1. viðgerð á býráðsfundi tann 30. september 2009 og varð samtykt at beina
tað aftur í fíggjarnevndina til víðari viðgerðar fyri síðan at leggja uppskot fyri býráðið til 2. viðgerð
sum nú við hesum verður gjørt.
Fíggjarætlanaruppskotið hevur sum nevnt frammanfyri verið til viðgerðar í fíggjarnevndini tann 23.
november, og verður hervið lagt fyri býráðið tann 26. november 2009 til samtyktar við teimum
broytingum, sum framdar eru í skatti av kapitaleftirlønum, hækkan av økið 5 við kr. 70.000,00 í
inntøkum, og flytan av rentustuðlinum sum frádrátti í kommunuskattinum til økið c rentur:
”Rentustuðul trektur yvir skattin upp á kr. 1.600.000,00.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna uppskotið til fíggjarætlan
kommununar fyri 2010. (9-0). Fíggjarætlanin verður send Fíggjarmálaráðnum til kunningar, hetta
sambært løgtingslóg nr. 87 frá 17. Mai 2000 um kommunustýri.
Mál nr. 58/2009.
Áheitan frá lista D um vali av limi í sosialu nevndina og vali av varalimum í 4 av føstu
nevndum býráðsins.
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið áheitan frá býráðslimunum á Lista D, dagfest 20. november 2009,
har heitt verður á býráðið um, at Bjørghild Arnholdtsdóttir, sum tikið hevur sæti í býráðnum fyribils
fram til 01. juni 2010 fyri Sonna á Horni, tekur sæti sum fastur limur í sosialu nevndini í farloyvistíðini,
og at hetta mál verður tikið á dagskrá á komandi almenna býráðsfundi tann 26. november 2009.
Somuleiðis verður heitt á býráðið um at velja varalimir fyri Lista D í niðan fyri standandi føstu
nevndum sama tíðarskeið:
Sosialu nevndina:
•
Bjørghild Arnholdtsdóttir, fastur
Teknisku nevndina:
•
Petur Abrahamsen, fastur limur
Havnanevndina:
•
Magnus Midjord, fastur limur Fíggjarnevndina:
•
Magnus Midjord, fastur limur Mentamálanevndina:
•
Petur Abrahamsen, fastur limur

limur - Magnus Midjord, varalimur
- Magnus Midjord, varalimur
Bjørghild Arnholdtsdóttir, varalimur
Petur Abrahamsen, varalimur
- Magnus Midjord, varalimur

Áheitanin er undirskrivað av: Magnusi Midjord, Bjørghild Arnholdtsdóttir og Peturi Abrahamsen.
Sambært § 28, stk. 4 í kommunustýrislógini stendur: “Verður avgjørt at velja nevnd av nýggjum,
stendur øll nevndin fyri vali”, men sambært løgfrøðisligum uppriti, sum býráðsskrivarin hevur biðið
um, verður sagt, at tað skuldi ikki verið neyðugt at valt alla sosialu nevndina av nýggjum, men bert
viðkomandi varalim í nevndina. Á sama hátt við hinum nevndunum, har nýggir varalimir skulu veljast.
Sambært uppritinum verður eisini sagt, at sjálvandi kann býráðið altíð skipa nevndirnar av nýggjum,
um semja er um valið, so er tað neyvan nøkur risiko at gera tað.
Tí verður fyrisitingarliga mælt býráðnum til at velja sosialu nevndina við varalimum av nýggjum,
meðan varalimirnir fyri lista D verða valdir beinleiðis í tær 4 føstu nevndirnar, talan er um, nevniliga:
teknisku nevndina, fíggjarnevndina og mentamálanevndina.
Avgerð:
Samtykt varð at velja sosialu nevndina og varalimir tess av nýggjum sambært § 28, stk. 4 í
løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri.(9-0).
Í nevndina vórðu vald:
Fastir limir:
Elisabeth D. Eldevig
Jann Toftegaard
Bjørghild Arnholdtsdóttir

Varalimir:
Kristina Toftegaard Larsen
Eyðun á Lakjuni
Magnus Midjord

Somuleiðis varð samtykt at taka undir við áheitanini frá Lista D um at velja niðanfyri standandi
varalimir í tær 4 føstu nevndirnar (9-0):
1.

Í fíggjarnevndina:

Petur Abrahamsen fyri Magnus Midjord

2.
3.
4.

Í teknisku nevndina: Magnus Midjord fyri Petur Abrahamsen
Í havnanevndina:
Bjørghild Arnholdtsdóttir fyri Magnus Midjord
Í mentamálanevndina: Magnus Midjord fyri Petur Abrahamsen

Mál nr. 59/2009.
Umsókn frá Janusi Samuelsen um byggiloyvi til bilhús.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Janusi Samuelsen, dagfest 13. oktober 2009 um
byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 596 á Kirkjuvegi 34 í Fuglafirði sambært innsendum tekningum.
Tekniska nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 17. november 2009 og mælir býráðnum til, at
byggiloyvið verður givið til bygging sambært hjáløgdum tekningum.
Avgerð:
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 60/2009.
Reglugerð fyri stuðlamúrar
Tekniska nevndin hevur á fundi tann 17. november 2009 viðgjørt broytingar í reglugerðini fyri
stuðlamúr og garð móti kommunalum vegi, upprunagóðkend av býráðnum tann 28. august 2004 og
broytt tann 04. mai 2005.
Í hesum samband mælir nevndin býráðnum til, at fyriliggjandi ískoyti verður gjørt til reglugerðina:
Reglugerð um endurgjøld fyri stuðlamúr og garð móti kommunalum vegi
Broytingaruppskot
Ískoyti, Nýggjar greinar
a)
Er ynski um og loyvi verður givið at gera garð niðan í part av vegskráninginum, møguliga í mark,
kann kommunan eftir umsókn veita stuðul til tann partin av tilfari, sum neyðugur er til betonggarð
sum er 1,2 m í hædd.
b)
Verður byggiloyvi givið til bilhús ella bygning niðan fyri veg, og kommunan setur fram krav um
diminsjón á veggi, kann verða veittur stuðul til meirkostnaðin av tilfari, sum er meira enn til ein 200
mm vegg við armering k10 pr. 200 mm báðar vegir.
Um grivið verður undan vegi hevur viðkomandi alla ábyrgd av hesum, og hevur somuleiðis skyldu at
gera vegin aftur í sama stand aftur og bera kostnaðin av hesum. Kommunan luttekur ikki í grevstri og
kostnaði av útskiftan av tilfari.
Avgerð:
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt við tí ískoyti, at persónar, ið framyvir koma at søkja
kommununa um byggiloyvir, sum t.d. til sethús, bilhús, verða kunnaðir av fyrisitingini um
reglugerðina, sum send verður teimum saman við svarskrivi til hesar. (9-0).
Mál nr. 61/2009.
Dagføring av goymslutangum hjá P/F Havsbrún.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá SP/F bdconsult, dagfest 28. apríl 2009 har teir
vegna P/F Havsbrún søkja um loyvi til dagføring av goymslutangunum, sum verða nýttir til m.a. lýsiog olju og økið kring tangarnar.
Hetta mál er eisini sent til viðgerðar hjá Umhvørvisstovuni og Brunaumsjón Landsins.
Umhvørvisstovan metir ikki at hendan dagføring førir við sær øking av dálking frá Havsbrún, og tí ikki
krevur góðkenning samb. umhvørvisverndarlógini.
Tó hevur umhvørvisstovnan mælt til, at dagføringin verður í tráð við krøv í nýggju
umhvørvisverndarlógini, sum arbeitt verður við.
Brunaumsjón Landsins hevur ikki nakrar viðmerkingar til, at ætlanin verður framd
innsendum tekningum.

sambært

Gjørt verður vart við, at teir ikki hava móttikið endaligar tekningar av detaljum, og hvør hevur
endaligu inspektiónina og góðkenningina av stálarbeiðinum. T.d.: Detaljur av tættleikum við
rørgjøgnumføringum og stoypiskoytum, detaljur av ventilum, rakstrarætlanum, upphitingarskipanum,

stabliteti, fundamentum undir tangum v.m.
endaligt projekt fyriliggur.

Brunaumsjónin kann góðkenna hendan partin, tá ið

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í havnanevndini 03. November 2009, og mælir nevndin
býráðnum til, at umsóknin verður gingin á møtið soleiðis, at áðrenn oljuútskiljaran verður sandfeng.
Oljuútskiljarin skal hava koalisensfiltur, sjálvvirkandi læsing og alarm. Harumframt skal verða
sýnstøkubrunnur eftir oljuútskiljaran. Eisini skulu mannagongdir gerast fyri viðlíkahaldsskipan,
tangasýn og bunkring. Mannagongdirnar kunnu verða gjørdar so hvørt soleiðis, at tá ið dagføringin er
liðug, eru mannagongdirnar klárar.
Tey arbeiði sum Brunaumsjón Landsins ger vart við, skulu verða góðkend av teimum, áðrenn hesi
arbeiði verða gjørd.
Kloakkarbeiðið gjøgnum havnarøkið skal verða gjørt í samráð við teknisku deild.
Avgerð:
Tilmæli frá havannevndini varð samtykt. (8-0. Blankt atkvøddi Bjørghild Arnholdtsdóttir).

Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 18.35.
Dánjal Vang
Gordon M. Petersen
Elisabeth D. Eldevig
Kristina Toftegaard Larsen
Eyðun á Lakjuni
Petur Abrahamsen
Magnus Midjord
Bjørghild Arnholdtsdóttir
Sigurð S. Simonsen
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