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Ár 2008 tann 28. februar kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 22. februar 2008 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
Sigurð S. Simonsen
Jann Toftegaard
Dánjal Vang
Elisabeth D. Eldevig Olsen
Eyðun á Lakjuni
Petur Abrahamsen
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Við telduposti, dagfestum 25. februar 2008 kl. 08.13 til “FKO” boðar Jón Nolsøe Olsen frá, at hann ikki
møtir til býráðsfundin uttan grundgevingar.
Signar á Brúnni og Tórfríður Abrahamsen møttu ikki á fundi.
Mál nr. 05/2008.
Uppskot um broyting av byggisamtyktini fyri Fuglafjørð.
Fyri at víðka um møguleikan at fáa seyðhús, sum nú eru millum sethús, fyri at fáa hesi flutt út um
bygt øki, mælir tekniska nevndin býráðnum til á fundi tann 20. februar 2008, at landbúnaðarøkið
Vesturi í Dal verður víðkað soleiðis, at hetta eisini umfatar teir partar av matr. nr. 402a,
451,88,135a,171a,446a og 158a., si avrit av korti yvir økið.
Sambært galdandi byggisamtykt er økið partur av frílendi, sum ikki má verða bygt á.
Avgerð:
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (6-0).
Mál nr. 06/2008.
Umsókn frá Øssuri Hentze um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 211p.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Øssuri Hentze, dagfest 15. februar 2008 um
byggiloyvi til sethús á matr. nr. 211p í Fuglafirði saman við tekningum.
Umsóknin hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 21. februar 2008, og mælir
nevndin býráðnum til, at umsóknin verður gingin á møti soleiðis at:
1.

6.

Treytirnar í Almennu Byggisamtyktini fyri Fuglafjørð og Kunngerð um brunaverju frá 9.
apríl 1992 verða fylgdar.
Í hesum sambandi verður víst á, at øll búrúm skulu hava minst eitt vindeyga, sum kann
latast upp við fríum opi, sum er minst 50 cm í breidd og 60cm høgt. Hædd + breidd á tí
fría opinum skal vera minst 1,50 m.
Parkeringpláss til 2 bilar skal verða inni á stykkinum, og hetta skal verða gjørt áðrenn
flutt verður inn í húsini. Møguligt bilhús verður ikki roknað sum bilstøðil.
Ø 315 mm reinsibrunnur skal verða settur á báðar kloakkleiðingarnar áðrenn hesir verða
veittir út av grundstykkinum. Rottangi skal verða samb. leiðbeining frá Heilsufrøðiligu
Starvsstovuni og settur niður samb. vegleiðing um rottangauppseting. Eisini skal
rundskriv dagf. 2. juli 1998 frá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni viðv. nýtslu av tilfari til dren
verða fylgd.
Kloakkplanur skal góðkennast av teknisku deild og kloakkirnar skulu sýnast og
góðkennast av Teknisku Deild, áðrenn tær verða tyrvdar.
Húsini skulu verða sett av Teknisku deild.

7.

Byggiloyvið er galdandi 2 ár frá ústkrivingardegnum.

2.
3.
4.

5.

Avgerð:
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (6-0).

Mál nr. 07/2008.
Umsókn frá Dinnu og Finni Simonsen um byggiloyvið til forgongd.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið Umsókn frá Dinnu og Finnur Simonsen, dagfest 07. februar 2008
um byggiloyvi til forgongd til sethús teirra á matr.nr. 160 Í Fuglafirði
Umsóknin hevur verið fyri á fundi hjá Teknisku nevnd tann 20. februar 2008, og mælir nevndin
býráðnum til, at byggiloyvið verður givið til bygging
Treytirnar í Almennu Byggisamtyktini fyri Fuglafjørð og Kunngerð um brunaverju frá 9. apríl 1992
verða fylgdar.
Veggurin millum bilhúsið og forgongdina skal verða BD 60.
Avgerð:
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (6-0).
Mál nr. 08/2008.
Viðvíkjandi vali av nýggjum limi í Ráðgevandi Umhvørvisnevndina.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið teldupost frá Sofus S. Gregersen, dagfest 09. november 2007, har
heitt verður á býráðið um at verða loystur frá ábyrgdini sum formaður í Ráðgevandi Umhvørvisnevndini og
at sleppa úr nevndini, grundað á at hann ikki hevur umstøður at røkja hesa uppgávu til lítar.
Avgerð:
Samtykt varð at velja Dánjal Vang sum lim í Ráðgevandi Umhvørvisnevndina fyri restina av inniverandi
valskeiði, t.v.s. frá 01. mars til 31. desember 2008. Nevndin skipar seg sjálv. (6-0).
Mál nr. 09/2008.
Viðvíkjandi tilmæli um gerð av øki til standmynd av Victori Danielsen.
Á fundi í mentamálanevndini tann 14. februar 2008 varð málið um øki til standmynd av Victori Danielsen
til umrøðu. Fyri at fáa málið nærri lýst frá ymiskur sjónarhornum hevði nevndin boðsent Regini
Jóanesarson, grótlaðara, Jóan Peturi Berg, býargartnara, umframt Pæturi Joensen, og Leif Petersen frá
teknisku deild kommununar.
Avtalað varð á hesum fundi, at Regin Jóanesarson og Jóan Petur Berg á komandi fundi í
mentamálanevndni skuldu koma við einum ella fleiri uppskotum um, hvussu økið kundi koma at síggja út.
Tekniska hjá kundu teir fáa frá Leifi Petersen, byggifrøðingi.
Á fundi í mentamálanevndini hin 21. februar 2008, har omanfyri nevndu luttakarar aftur vórðu savnaðir,
vóru fimm uppskpt framløgd, sum øll vóru lutfalsliga lík.
Mentamálanevndin er einmæld samd um, at hjálagda uppskot er tað besta, og mælir tí býráðnum til, at
økið verður gjørt sambært hesum uppskoti.
Avgerð:
Borgarstjórin tók á fundinum avgerð um at taka málið av skránni og beina tað aftur í mentamálanevndina
til víðari viðgerðar, grundað á at fleiri upplýsningar eru komnir fram í málinum frá eitt nú
standmyndanevndini og listamanninum sjálvum við grundgevingum um aðra plasering á økinum enn
sjálvt tilmæli frá nevndini sigur.
Mál nr. 10/2008.
Viðvíkjandi uppriti um nýtt kommunufelag.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið upprit frá Kommunusamskipan Føroya, dagfest 12. februar
2008 um møguliga samanlegging av KSF og Føroya kommunufelag í eitt kommunufelag frá 01. juni
2008 at rokna, og at málið verður viðgjørt í trúnaði, grundað á at starvsfólk í KSF, FKF og KAF ikki
hava fingið formliga kunning, og at samráðingarnar millum feløgini ikki er heilt liðug.
Við telduposti frá KSF, dagfestur 21. februar 2008 verður boðað kommununi frá, at Føroya
kommunufelag ikki tekur undir við ætlaðu stýrisumboðanini í nýggja felagnum við 9 stýrislimum (sí
annars viðtøkunum fyri KSF), men at felagið tí mælir til eina skipan við 11 stýrislimum, har smærru
kommunurnar eisini verða umboðaðar.

KSF fekk tann 20. november 2007 skivlig boð frá Føroya kommunufelag um, at FKF tók undir við
uppskoti frá KSF um potitiskan bygnað og umboðan í stýrinum. KSF hevur 21. februar 2008 boðað
FKF frá, at felagsskapurin ikki fer víðari í samráðingum á øðrum grundarlagi, sum annars er samtykt í
stýrinum 08. februar 2008, sum upplegg til aðalfundin í KSF tann 28. mars 2008.
Uppritið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 22. februar 2008, og mælir nevndin
býráðnum til at taka undir við uppritinum um samanlegging av Kommunusamskipan Føroya og Føroya
kommunufelag frá 01. juni 2008, tó við viðmerkingum til § 2, sum umfatar býtið av stýrislimum.
Tá ið Fuglafjarðar kommuna í 1999 á aðalfundi í Kommunusamskipan Føroya tók undir við, at landið
varð býtt upp í 9 økir, hetta sambært grøna álitinum, sum arbeiðsbólkur hevði latið landsstýrinum, so
bygdi avgerðin á, at kommunan kom at hava fastan stýrislim í felagsskapinum (størsta kommuna í
eystur Eysturoy).
Men av tí at Eysturkommunan eftir 01. januar 2009 kemur at verða størsta kommunan í økinum og
tessvegna fær stýrislimin, so eru viðurskiftini broytt munandi í mun til tey upprunaligu. Tí er nevndin
av teirri sannføring, at vit eiga at reisa henda spurning mótvegis Kommunusamskipan Føroya og
møguliga Eysturkommununi, um møguliga at fingið eina skrivliga samstarvsavtalu um, at
Eysturkommunan t.d. fekk stýrilimin 2 ár og Fuglafjarðar kommuna 2 ár í eini kommunusetu.
Sambært fyriliggjandi uppriti kemur Fuglafjarðar kommuna at verða fyri vanbýti við at missa
stýrislimin (borgarstjóran), meðan einasta ávirkanin á tey mál, sum koma at verða viðgjørd framyvir
fyri okkara part, kemur frá kommunuskrivaranum, sum kemur at verða limur kommununar í
starvsbólkinum.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við uppritinum um samanlegging av Kommunusamskipan Føroya og
Føroya kommunufelag í eitt felag, tó soleiðis at býráðið yvir fyri KSF ger vart við sína støðu viðvíkjandi
pkt. 2 um stýrið. Hildiðið veður at ikki er meira enn rímiligt og rætt, at kommunan sum síðan stovnan
av KSF í 1999 sum 1) ikki kemur at lata sín stýrislim til aðra kommunu í økinum, men at kommunan
eitt nú framvegis fær sín stýrislim,
ella 2) at niðurfest verður í viðtøkurnar fyri nýggja
kommunufelagið, at stýrislimurin verður valdur á skift í 2 ár millum Eysturkommununa og Fuglafjarðar
kommunu. (6-0)
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