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Ár 2013 tann 28. februar kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 21. februar 2013 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
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Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 07/2013.
Broytan av “Kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu” 2. viðgerð.
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 13. januar 2013 til broytan av
“Kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu, sum góðkend varð av býráðnum tann 03.
september 2001 við seinni broytingum.
Sambært uppskotinum eru broytingar tillagaðar eitt nú broyttu roknskaparreglunum so vítt gjørligt,
eins og broytingar eru gjørdar fyri føstu nevndirnar, eins og havnanevndin er broytt til vinnunevnd.
Eisini eru broytingar gjørdar fyri brunanevndina, sum broytt er til tinbúgvingarráðið, eins og fyri
hellunevndina.
Eisini eru aðrar broytingar framdar, og verða hesar vístar í reyðum liti í mun til galdandi
kommunustýrisskipan.
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt uppskotið frá fyrisitingini á fundi 15. januar 2013 og gjørdi á fundinum
nakrar broytingar. Nevndin mælir býráðnum til at góðkenna fyriliggjandi uppskot til broytingar av
“Kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu”.
Vísandi til § 35 í skipanini, so skulu broytingar í hesi verða viðgjørdar á tveimum býráðsfundum við í
minsta lagi 14 daga millumbili.
Málið hevur verið til 1. viðgerð á býráðsfundi tann 24. januar 2013 og varð einmælt samtykt at taka
undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og endaliga viðgerð á býráðsfundinum
28. februar 2013 við teirri broyting, at borgarstjórin sambært § 29 ikki kann verða formaður í
Hellunevndini.
Avgerð:
Samtykr varð við 2. viðgerð at taka undir vioð tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkennna
broytingina í ”Kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu”. (9-0).

Mál nr. 08/2013.
Umsókn frá Sonna á Horni um endurnýggjan av byggiloyvi til sethús.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Sonna á Horni, dagfest 11. februar 2013 um
endurnýggjan av byggiloyvi til sethús á matr. nr. 93e á Innadalsvegi 59 í Fuglafirði.

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 19. Februar 2013 og mælir nevndin
býráðnum til, at byggiloyvi verður endurnýggjað sambært viðløgdum tekningum og við somu treytum,
sum í loyvinum, dagfestum 01. september 2003.
Víst verður á, at øll búrúm skulu hava minst eitt vindeyga, sum kann verða latið upp við fríum opið,
sum er minst 50 cm í breidd og 60 cm í hædd. Hædd + breidd á fría opinum skal verða minst 1,50 m.
Byggiloyvið verður galdandi í 2 ár frá útskrivingardegnum.
Avgerð:
Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt. (8-0). Meðan málið varð viðgjørt og avgerð tikin varð
Sonni á Horni ikki á fundi vegna ógjegni. Magnus S. Midjord, varaborgarstjóri leiddi fundin, meðan
málið varð til viðgerðar og avgerð tikin.

Mál nr. 09/2013.
Umsókn frá SP/F Haraldsen um byggiloyvi til goymslu.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá H.K.J. Byggivirki, Mirmansvegur 11, 530
Fuglafjørður fyri SP/F Haraldsen um byggiloyvi til víðkan av goymslu á handilsbygninginum á matr. nr.
621a á Karvatoftum 4 í Fuglafirði.
Málið hevur verið til viððgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 19. Februar 2013 og mælir nevndin
býráðnum til, at byggiloyvi verður givið sambært viðløgdum tekningum.
Byggiloyvið verður galdandi í 2 ár frá útskrivingardegnum.
Avgerð:
Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).

Mál nr. 10/2013.
Umsókn frá P/F Bergfrost um byggiloyvi til maskinrúm til frystigoymslu.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá P/F Bergfrost, dagfest 17. januar 2013 um
byggiloyvi til maskinrúm til frystigoymslu á havnarøkinum í Fuglafirði.
Ætlanin er at seta tríggjar 20 fót bingjur saman, somuleiðis sum ætlanin eisini er at klæða bingjurnar
við timbur og at gera tekju.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini tann 21. februar 2013, og mælir nevndin til, at
umsóknin verður gingin á møti, og at kommunan ger veitina fram við berginum, áðrenn bygt verður.
Avgerð:
Tilmæli frá vinnunevndini varð samtykt. (9-0).

Mál nr. 11/2013.
Umsókn frá Ítróttar- og samkomuhøllini á Kambsdali um skattafrælsi.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Taks, dagfest 31. januar 2013 í sambandi við ummæli
kommununar til umsókn frá Ítróttar- og samkomuhøllini á Kambsdali um skattafrælsi fyri teirra
virksemi.
Taks-ráðið hevur heimild sambært skattalógina at játta skattafrælsi til feløg og stovnar vm, um so er,
at inntøkan eftir stovnanarskipan, lógum og samtyktum, einans skal verða nýtt til alment góðgerin
ella kirkjulig, manngóð, listarlig, vísindalig ella tílík endamál, hetta sambært § 3, stk. 3.
Vísandi til, at Taks-ráðið áðrenn avgerð um skattafrælsi verður tikin í málinum, vil hava álit í hesum
føri frá Fuglafjarðar býráði í málinum, so varð málið lagt fyri fíggjarnevndina til ummælis. Hjálagt er
avrit sáttmála millum Fuglafjarðar- og Eysturkommunu um “Ítróttar- og samkomuhøllina á
Kambsdali”.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini 20. februar 2013 og mælir nevndin býráðnum
til at viðmæla yvir fyri Taks, at skattafrælsið verður veitt Ítróttar- og samkomuhøllini á Kambsdali av
virksemi sínum.

Tó hevur fíggjarnevndin ta viðmerking til málið, at sambært eitt nú kommunustýrislógini, so eru
kommunurnar í landinum frítiknar fyri skattskyldu, og sama eigur eisini at verða galdandi fyri
kommunalar stovnar, kommunalar felagsskapir, SEV, IRF, og eitt nú Ítróttar- og samkomuhøllina á
Kambsdali.
Avgerð:
Tilmæli frá fíggjarnevndini varð samtykt. (9-0).

Mál nr. 12/2013.
Ummæli av skeinki-, matstovu- og dansiloyvi til Mentanarhúsið.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Politinum í Føroyum, dagfest 18. Januar 2013 um
ummælir til umsókn frá Mentanarhúsinum í Fuglafirði um skeinki-, matstovu- og dansiloyvi í
bygninginum á matr. nr. 238u á Karvatoftum 5 í Fuglafirði.
Málið hevur verið til viðgerðar á vinnunevndini tann 21. februar 2013 og mælir ein meiriluti Magnus S.
Midjord og Birgir Petersen til, at umsóknin verður gingin á møti soleiðis, at skeinki-, matstovu- og
dansiloyvi verður givið Mentanarhúsinum.
Minnilutin Sigurð S. Simonsen mælir til, at tað einans verður givið loyvi til matstovu- og dansiloyvi.
Avgerð:
Sambært kommunustýrislógini varð fyrst atkvøtt um minnilutatilmælið. Tilmælið fall. (2 atkv. fyri og 7
atkv. ímóti. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni, Magnus S. Midjord, Dánjal Vang, Árant Berjastein, Sigga
Óladóttir Joensen, Birgir Petersen og Petur Abrahamsen). Síðan varð atkvøtt ein meirilutatilmælið, og
varð hetta samtykt. (7 atkv. Fyri og 2 atkv. ímóti. Ímóti atkvøddu Sigurð S. Simonsen og Eyðun á
Lakjuni).

Mál nr. 13/2013
Umsókn um skeinki-, matstovu- og dansiloyvi til Restaurant Muntra.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Politinum í Føroyum, dagfest 19. februar 2013 um
ummælir til umsókn frá Poul Rustin, dagfest 12. desember 2012 um skeinki-, matstovu- og dansiloyvi
í bygninginum á matr. nr. 494 á Toftagøtui 15 í Fuglafirði.
Málið hevur verið til viðgerðar á vinnunevndini tann 21. februar 2013 og mælir ein meiriluti Magnus S.
Midjord og Birgir Petersen til, at umsóknin verður gingin á møti soleiðis, at skeinki-, matstovu- og
dansiloyvi verður givið Mentanarhúsinum.
Minnilutin Sigurð S. Simonsen mælir til, at tað einans verður givið loyvi til matstovu- og dansiloyvi.
Avgerð:
Sambært kommunustýrislógini varð fyrst atkvøtt um minnilutatilmælið. Tilmælið fall. (1 atkv. fyri, 1
atkv. blonk og 7 atkv. ímóti. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni, Magnus S. Midjord, Dánjal Vang, Árant
Nerjastein, Sigga Óladóttir Joensen, Birgir Petersen og Petur Abrahamsen. Blankt atkvøddi Eyðun á
Lakjuni). Síðan varð atkvøtt ein meirilutatilmælið, og varð hetta samtykt. ( 7 atkv. fyri, 1 atkv. ímóti
og 1 atkv. blonk. Ímóti atkvøddi Sigurð S. Simonsen, meðan Eyðun á Lakjuni atkvøddi blankt).

Mál nr. 14/2013.
Mál viðvíkjandi reglum fyri útleigan av Mentanarhúsinum.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið uppskot frá Ólavi Larsen, leiðara fyri Mentanarhúsinum, dagfest
30. januar 2013 við uppskoti til takstir fyri útleigan/útláni av húsinum og uppskot til leigusáttmála um
leigu.
Í hesum sambandi verður víst til § 6, stk. 4 í reglugerðini fyri Mentanarhúsið, sum sigur, at tað er
leiðarin, sum skal gera uppskot um prísir og almennar reglur fyri útleigan av hølum vm., og leggja
uppskotið fyri mentamálanevndina.
Mentamálanevndin hevur viðgjørt málið á fundi 12. februar 2013 og mælir býráðnum til at góðkenna
uppskotið til leigusáttmála, meðan nevndin ynskir at kanna leiguinntøkurnar av rakstri, um leiðarin
kemur at ráða yvir hesum inntøkum, sum eru oman fyri tað upphædd, sum avsett er á fíggjarætlan
kommununar fyri 2013.

Somuleiðis ynskti nevndin at fáa kanna, um separatur leigusáttmáli ikki eisini eigur at verða gjørdur
fyri útleigan av køkinum.
Avgerð:
Samtykt at góðkenna fyriliggjandi uppskot til
mentamálanevdini. (9-0). Samtykt varð at beina
vísandi til §6, stk. 4 í reglugerðini fyri húsið, aftur
tilmæli sent býráðnum aftur til endaliga støðutakan.

leigusáttmála, hetta sambært tilmælinum frá
málið um leigutakstir fyri Mentanarhúsið, hetta
í mentamálanevndina til endurskoðan, og verður
(9-0).

Mál nr. 14/2013.
Umsókn frá P/F Sandgrevstur um øki til goymslubygning á havnarøkinum.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá P/F sandgrevstur, dagfest 19. Februar 2013 um øki
til goymslubygning á havnarøkinum. Ætlanin er, at støddin á bygninginum verður umleið 1.500
fermetrar.
Borgarstjórin, formaðurin í vinnunevndini og býarverkfrøðingurin hava á fundi tann 20. Februar 2013
umrøtt hetta mál við Gordon Martin Midjord.
Mett verður, at møguleiki er at seta bygningin á planeraða økið sunnan fyri oljutangarnar á Enninum.
Tá ið P/F Vónin í skrivi, dagfestum 07. juni 2007 hevur játtan á bygging av flótitrolsverkstaði á parti
av hesum øki, so hevur formaðurin í vinnunevndini tosað við stjóran á P/F Vónini Hjalmar Petersen,
har hesin hevur boðað frá, at teir tey komandi mongu árini ikki koma at byggja á økið.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini tann 21. Februar 2013, og mælir nevndin tí
býráðnum til, at prinsippiellt loyvi verður givið til, at P/F Sandgrevstur kann fáa part av økinum
sunnan fyri oljutangarnar til ein goymslubygning upp á umleið 1.500 fetrmetrar.
Tá ið P/F Vónin hevur játtan á økinum, er loyvið treytað av, at ein skrivlig váttan frá felagnum
fyriliggur, at teir fráfalla økinum, ella at funnin verður ein loysn, har pláss eisini er fyri einum
flótitrolverkstaði.
Avgerð:
Tilmælið frá vinnunevndini varð samtykt. (8-0). Meðan málið varð viðgjørt og avgerð tikin varð Sigurð
S. Simonsen ikki á fundi vegna ógjegni.

Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.30.
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