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FUNDARFRÁSØGN
frá býráðsfundi nr. 13 /2006
Ár 2006 tann 26. oktober kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinumi,
hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 20. oktober 2006 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
Jón Nolsøe Olsen
Petur Abrahamsen
Skrivari:

Jákup Frants Larsen

Mál nr. 53/2006.
Umsókn frá Magnusi Jacobsen um byggiloyvi til uppíbygging til sethúsini
á matr. nr. 657.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Magnusi Jacobsen, dagfest 03.
september 2006 um byggiloyvi til uppíbygging til sethús síni á matr. nr. 657 í
Fuglafirði.
Tá bygt verður í mark móti matr. nr. 656a, 656b og 646 verður hetta byggimál
viðgjørt sum minni frávik til byggisamtyktina, og hevur tí verið til hoyringar hjá
grannunum.
Eingin av grannunum hevur nakað ímóti, at byggiloyvi verður givið.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 16. oktober 2006,
og mælir nevndin býráðnum til, at byggiloyvi verður givið sum minni frávik til
byggisamtyktina soleiðis at:
Treytirnar í almennu byggisamtyktini fyri Fuglafjarðar kommunu og kunngerð um
brunaverju frá 09. apríl 1992 verða fylgdar.
Í hesum sambandi verður víst á, at øll búrúm skulu hava minst eitt vindeyga,
sum skal latast upp við fríum opið, sum minst er 50 cm í breidd og 60 cm høgt.
Hædd + breidd á tí fría opinum skal verða minst 1,50 m2.
Veggurin móti grannamarki skal verða gjørdur sum eldskjólaveggur.
Avgerð:
Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).

Mál nr. 54/2006.
Mál
viðvíkjandi
uppskoti
kommunusamanleggingar.

til

løgtingslóg

um

sjálvbodnar

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið hoyringsskriv frá Innlendismálaráðnum,
dagfest 27. september 2006 til uppkast til uppskot um løgtingslóg um sjálvbodnar
kommunusamanleggingar, sum ætlanin er at leggja fyri Løgtingið í heyst.
Møguligar viðmerkingar skulu verða Innlendismálaráðnum í hendi í seinasta lagi
týsdagin 24. oktober 2006. henda freista er tó seinni longd til í seinasta lagi
fríggjadagin 27. oktober 2006.
Kommunusamskipan Føroya hevur móttikið skriv frá innlendismálaráðnum,
dagfest 28. apríl 2006 um endurskoðan av lógini um sjálvbodnar
kommunusamanleggingar. Stýrið í KSF viðgjørdi hetta uppskot á fundi 09. mei
2006 og hevði hesar viðmerkingar, sum sendar eru Innlendismálaráðnum við
skrivi, dagfestum 25. mei 2006.
Felagið tekur undir við, at kommunur verða skipaðar í størri og burðardyggar
eindir, sum verða førar fyri at umsita tey málsøki, ið liggja best nær borgaranum
á ein rættartryggan hátt, og at kommunalu eindirnar verða 7-9 sambært grøna
álitinum frá 1998.
Somuleiðis hevur stýrið fyri K.S.F. viðgjørt uppskotið til løgtingslóg um
sjálvbodnar samanleggingar á fundi tann 25. oktober 2006, og hevur framvegis í
høvuðsheitum somu støðu, sum í viðmerkingunum, sum sendar vórðu
Innlendismálaráðnum tann 25. mei 2006.
Kortini vil KSF vísa til grøna álitið, har tilmælið varð, at landið verður skipað í 7-9
kommunur (viðtøkurnar hjá KSF 9 kommunalar eindir). Hesa støðu til
framtíðarskipanina av føroysku kommununum hevur meirilutin í felagnum
framvegis (5 av 6 kommunum).
KSF metir ikki, at tær 7 eindirnar, ið verða skotnar upp í § 2 í uppskotinum, geva
kommununum nevnivert frælsi og rásarúm til at ávirka gongdini móti
samanlegging og samstarvi, so at úrslitið verður sum best at samsvara við tað, ið
kommunurnar halda verða skilagott, eftir at tíð og tilgongd hava givið neyðugar
royndir og betur avdúka áhugamálini.
Avgerðin á stýrisfundinum er send innlendismálaráðnum við skrivi, dagfest 27.
oktober 2006.
Somuleiðis verður eisini víst til almennu fráboðanina frá borgarstjórunum fyri
Klaksvíkar-, Fuglafjarðar-, Gøtu- og Leirvíkar kommunum frá 03. oktober 2006,
sum send varð fjølmiðlum og Kommunusamskipan Føroya.
Viðmerkingarnar í hesi felags fráboðan um møguleika fyri framhaldandi
samstarvi millum hesi økini framyvir verður sent sum skjalatilfar saman við
viðmerkingum frá K.S.F. til Innlendismálaráðið.
Avgerð:
Samtykt varð a taka undir við skrivinum frá Kommunusamskipan Føroya til
Innlendismálaráðið, dagfest 27. oktober 2006 við tí ískoyti, at kommunan ikki
tekur undir við § 3 (4, har skotið verður upp at fólkatalið helst skal verða í minsta

lagi 2000, tá ið fyrilit skal verða um fólkagrundarlag fyri kommunusamanlegging.
Kommunan metir 1.500 borgarar verða hóskandi, eins og gjørt varð við lógini um
barnavernd, sum nýtir 1.500 borgarar fyri sjálstøðugari barnaverndarnevnd og
barnaverndarumsiting. (8 atkv. fyri og 1 atkv. ímóti. Ímóti atkvøddi Signar á
Brúnni).
Mál nr. 55/2006.
Viðvíkjandi játtan til fótbóltshøll í Skálafirði.
Fuglafjarðar kommuna hevur við skrivi, dagfestum 11. juli 2006 givið SP/F
Virkisráðgeving tilsøgn um at gjalda kr. 1.560.000,00 til fótbóltshøllina í Skálafirði
yvir 15 ár, treytað av, at allar kommunur verða við í verkætlanini.
Kommunan hevur móttikið skriv frá SP/F Virkisráðgeving, dagfest 18. oktober,
har víst verður á nevndu tilsøgn, og at semja er um, at gjaldið ikki fer upp um
hesa upphædd, sjálvt um onkur kommuna velur ikki at verða við í verkætlanini.
Upplýst verður, at onkur kommuna, ið upprunaliga var við í verkætlanini, ikki
hevur tikið endaliga støðu enn, men hevur játtað at viðgera málið av nýggjum.
Norðoya sparikassi hevur játta at fíggja tað, sum møguliga kemur at resta í
samlaðu verkætlanina, og tí verður heitt á kommununa um at orða játtan
kommununar frá 11. juli soleiðis:
At Fuglafjarðar kommuna bindur seg til at gjalda kr. 1.560.000,00 av samlaðu
verkætlanini, og at upphæddin ikki verður treytað av, hvørjar aðrar kommunur
verða partar av verkætlanini, men at játtan kommununar ikki fer upp um hesa
upphædd.
Víst verður annars til skriv frá Fótbóltssambandi Føroya til kommununa, dagfest
12. september 2006 við avriti av skrivi, sum sent er SP/F Virkisráðgeving, dagfest
12. september 2006 um viðmerkingar og til teirra treytir yvir fyri teimum
kommunum, sum sambært sambandinum verða mettar ivasamar í ætlanini um
fótbóltshøllina í Skálafirði.
Skrivið frá Fótbóltssambandi Føroya er annars kunnað mentamálanevndini á fundi
tann 12. oktober 2006.
Býráðsleiðslan hevur annars havt fund við stigtakararnar Jens Martin Knudsen og
Mathias Davidsen á býráðsskrivstovuni tann 16. oktober 2006 kl. 13.00-14.00,
har treytirnar frá FSF um UEFA stuðulin varð umrøddur. Frá kommununar síðu
varð heitt á teir um koma við skrivligari áheitan á býráðið um at broyta treytirnar,
sum settar vórðu á býráðsfundinum 29. juni 2006.
Fundur hevur verið millum SP/F Virkisráðgeving, stigtakararnar, Fótbóltssamband
Føroya og borgarstjórarnar á Oyrabakka tann 26. oktober 2006, har málið fekk
drúgva positiva umrøðu, og har ymisk viðurskifti mótvegis F.S.F. komu upp á
pláss, hetta vísandi til skriv frá F.S.F., dagfest 09. september 2006.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við, at treytirnar fyri at rinda kommununar part av
íløguni í fótbóltshøllina frá 29. juni 2006 verða stroknar, grundað á at lánsveitari
kemur at rinda kostnaðin fyri tær kommunur, sum fyribils ikki verða við í
verkætlanini. (6 atkv. fyri, 2 atkv. ímóti og 1 atkvøða var blonk. Ímóti atkvøddu
Signar á Brúnni og Tórfríður Abrahamsen, meðan Jón Nolsøe Olsen atkvøddi
blankt).

Mál nr. 56/2006.
Viðvíkjandi bergholi av Kambsdali-Millum Fjarða (Skálabotn).
Býráðið hevur á eykabýráðsfundi tann 16. mei 2006 fyri læstum hurðum samtykt
eftir tilmæli frá fííggjarnevndini, at taka undir við skrivi frá borgarstjóranum,
dagfest 24. apríl 2006, har hann lýsir málið um gerð av bergholi av KambsdaliMillum Fjarða, síðan bygdaráðið tann 28. august 1978 sendi Føroya løgtingi skriv
saman við viðmerkingum um gerð av nevnda bergholi.
Hann metir, at útlitini fyri, at ein tunnil av Kambsdali-Millum Fjarða ikki verður
gjørdur av landinum í bræði, so besta loysnin ídag vildi verið, at kommunan
saman við eitt nú grannakommununum og Klaksvíkini, vinnulívinum og
fíggingarstovnum kundu farið inn í eina felags ætlan, eins og gjørt er við
Skálafjarðartunnlinum, sum hevur til endamáls at eiga og reka tunnilin við
bummgjaldi yvir t.d. 20 ár.
Ískeoyi varð eisini samtykt um at fundur verður tikin upp við Føroya landsstýri
(landsstýrismannin í Vinnumálum) um málið.
Kommunan hevur við skrivi, dagfestum 23. mei 2006 heitt á Vinnumálaráðið um
fund um málið, og hevur hesin sambært fundarfrásøgn verið tann 19. juni 2006
frá kl. 10.00-11.45, har umboð fyri kommununa, Vinnumálaráðið, Landsverk og
Jógvan á Lakjuni, landsstýrismann.
Niðurstøðan á hesum fundi varð, at kommunan skuldi taka fund upp við
Landsverk um henda partin av samferðsluætlanini, og koma við sínum hugskotum
og argumentum fyri gerð av tunnli av Kambsdali í Skálabotn heldur enn loysnina
úr Gøtudali. Hesi skuldu so verða tikin við í viðgerðini, áðrenn ein
samferðsluætlan verður løgd fyri Vinnumálaráðið.
Borgarstjórin og advokatur kommununar Niels W. Poulsen hava verið á fundi við
umboð fyri Føroya banka fyrst í juli 2006, har tosað varð í trúnaði við bankan, um
hesin hevði áhuga í at verða við í einari tílíkari verkætlan sum hesi. Niðurstøðan
varð, at aftan á at kommunan hevði havt fund við Landsverk skuldi verða vent
aftur til bankan. Á hesum fundi luttóku fyri bankan: Janus Petersen, Súni
Schwartsson og Gunnar Nielsen.
Fundur hevur verið tann 19. september 2006 millum kommununa og Landsverk á
býráðsskrivstovuni, har komið m.a. varð inn á kravdan fráleika frá tunnilsmunni
til landsvegin.
Tí verður staðfest, at gerð av tunnli av Brúnarenda ikki lýkur treytirnar, tá
fráleikin frá tunnilsmunnanum í landsveg er alt ov stuttur. Tí er ein meira
hóskandi loysn at gera eitt tunnilsinntak uppi undir tvørbrekkuni á Kambsdali.
Stórur dentur verður lagdur á frá kommununar síðu fyri at gera tunnilin eysturvestur av Kambsdali, at sera stór og tung ferðsla (vøruflutningur) er til og úr
Fuglafirði, eins og nógvir næmingar verða fluttir til miðnánsskúlarnar á
Kambsdali.
Landsverk er eisini í ferð við kanningar av eini loysn, har tunnilsmunnin er í
Gøtudali, og har tunnilin kemur út vestanfyri millum Ánirnar á Skálafjørðinum
einar 2,2 km. sunnan fyri Skálabotn.

Ein avgerð um, hvar tunnilin skal verða gjørdur skal staðfest av
Landsmyndugleikunum, ein og landsmyndugleikarnir eisini skulu góðtaka loyvi og
treytir hjá privatum íleggjarum at fara undir eina slíka verkætlan.
Borgarstjórin hevur á fundum við lánstovnar í sambandi við lántøku til
havnabygging og egningarmiðstøð nevnt spurningin um tunnilsgerðina, og vísti
eitt nú Føroya banki á fundi á deild bankans í Fuglafirði partanna millum tann 19.
apríl 2006 málinum sera stóran áhuga. Á hesum fundi vórðu umboðini fyri
kommununa: borgarstjórin, býráðsskrivari og fíggjarleiðarin, meðan umboð
bankans vórðu Leivur Højgaard, Hanus Heinesen og Óluva Jacobsen.
Fundur hevur verið millum borgarstjóran og advokat kommununar Niels W.
Poulsen tann 25. september 2006 og Føroya banka um tunnilsverkætlanina. Fyri
Føroya banka møttu: Súni Schwartsson, John Rajani og Gunnar Nielsen.
Vísandi til skriv bankans, dagfest 25. september 2006 verður boðað frá, at Føroya
banki, Corporate Finance metir verkætlanina verða áhugaverda, og at teir fyri
Fuglafjarðar kommunu sum stigtakara vilja gera neyðugar fíggjarligar kanningar,
sum skulu liggja til grund fyri eini støðutakan til, hvussu arbeiðast skal víðari við
verkætlanini.
Tá ið arbeiðið er liðugt vil bankin lata kommununi endaliga úrslitið av arbeiðinum.
Fundur hevur aftur verið millum umboð fyri kommununa, borgarstjórin,
býarverkfrøðingurin og býráðsskrivarin á høvuðsskrivstovu bankans í Tórshavn
tann 06. oktober 2006, har John Rajani vegna bankan framlegði eitt fyribils
útkast við ávísum grundarlagi fyri meting.
Á hesum fundi legði borgarstjórin fram eitt yvirlit frá Landsverki um
døgnskráseting av akførum til og úr Fuglafirði og niðan á Kambsdal, skúla-,
sethúsa og ídnaðarøkið.
Fyribils útkastið varð umrøtt á fundinum, og boðaðu umboð bankans John Rajani,
Súni Schwartsson og Gunnar Nielsen frá, at bankin kom at gera neyvari
frágreiðing, sum kom at verða send kommununi skjótast.
Við skrivi, dagfestum 17. oktober 2006 er Føroya banki komin við eini frágreiðing
um tunnilsverkætlanina millum Kambsdal og Skálabotn. Niðurstøðan er, at við
støði í teimum útrokningum, sum bankin hevur gjørt í sambandi við verkætlanina
verður mett, at fyritreytirnar fyri, at tunnilin kann verða gjørdur á privatum
grundarlagi, eru tilstaðar.
Ferðslugrundarlagið er gott, og eingi úrslit skuldu verið fyri, at tað fer at minka í
framtíðini.
Hinvegin er tað ein veruleiki, at tað ikki ber til at krevja ein ov høgan prís fyri at
koyra ígjøgnum tunnilin, tí tá fer ferslan helst yvir Gøtueiði, somuleiðis sum tað er
ein sannroynd, at ymiskar linjuføringar av tunnlinum millum Tórshavn og
Skálafjørðin helst fáa ymiskar ávirkanir á ferðslumynstrið í Norður-EysturEysturoy.
Somuleiðis verður grundarlag víst fyri fíggjarligari greining, somuleiðis sum
útrokningar eru gjørdar av prísi tur/retur at koyra gjøgnum tunnilin úr kr. 10/40
upp í kr. 20/80.
Kostnaðurin fyri ein tunnil upp á 1.900 metrar við atkomuvegum upp á 664 m
verður mettur til kr. 101.500.000,00. Roknað verður við at kommunan keypir

190.000 m3 av gróti fyri kr. 60,00 fyri 03 ella tilsamans kr. 11.400.000,00. Mett
verður somuleiðis at árligi rakstrarkostnaðurin av tunnli og vegum verður kr.
1.560.000,00. Umsitingar- og innkrevjingarkostnaðurin verður mettur til kr.
1.500.000,00 útgreinaður soleiðis, at umsitingarkostnaðurin verður mrttur til 1,0
mió. og innkrevjingarkostnaðurin til kr. 0,5 mió.
Avgerð:
Samtykt varð at arbeiða víðari við verkætlanini. (8 atkv. fyri og 1 atkv. ímóti.
Ímóti atkvøddi Tórfríður Abrahamsen).

Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.35.
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