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Ár 2010 tann 29. apríl kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 23. apríl 2010 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
Sigurð S. Simonsen
Jann Toftegaard
Kristina Toftegaard Larsen
Elisabeth D. Eldevig
Eyðun á Lakjuni
Magnus Midjord
Gordon M. Petersen
Petur Abrahamsen
Bjørghild Arnholdtsdóttir
Gordon M. Petersen møtti sum varalimur fyri Dánjal Vang, sum boðað hevði borgarstjóranum frá, at
hann ikki kundi møta vegna forfall.
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 08/2010.
Umsókn frá Jóhan Hera Joensen um byggiloyvi til uppíbygging til sethús síni á matr. nr.
552.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Jóhan Hera Joensen, dagfest 11. apríl 2010 um
byggiloyvi til at byggja upp í sethús síni á matr. nr. 552 á Kirkjuvegi 11 í Fuglafirði sambært
hjáløgdum tekningum.
Váttan frá Símum Fornagarð, dagfest 11. apríl 2010 um frávik sum granni fyriliggur.
Tekniska nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 20. apríl 2010 og mælir býráðnum til, at byggiloyvi
verður givið til tilbygningin, soleiðis at treytirnar í almennu byggisamtyktini fyri Fuglafjarðar kommunu
og kunngerð um brunaverju og brunatrygd frá 09. apríl 1992 verða fylgdar.
Nevndin átalar, at byggingin er byrjað, áðrenn byggiloyvi
byggimyndugleikanum, sum í hesum føri er Fuglafjarðar býráð.
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Avgerð:
Tilmælið frá teknisku nevndina varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 09/2010.
Umsókn frá Rúna Weihe um byggiloyvi til kvist til sethús síni á matr. nr. 237b.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Rúna Weihe, dagfest 19. apríl 2010 um byggiloyvi
til at byggja kvist á sethús síni á matr. nr. 237b á Ennivegi 5 í Fuglafirði sambært hjáløgdum
tekningum.
Talan er um sethúsini, sum hann hevur keypt frá Astrid Joensen.
Tekniska nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 20. apríl 2010 og mælir býráðnum til, at byggiloyvi
verður givið til kvistin, soleiðis at treytirnar í almennu byggisamtyktini fyri Fuglafjarðar kommunu og
kunngerð um brunaverju og brunatrygd frá 09. apríl 1992 verða fylgdar.
Avgerð:
Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 10/2010
Mál viðvíkjandi uppskoti til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri ár 2011.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Føroya Landsbókasavni, dagf. 11. januar 2010 um
innlatingarfreist fyri at lata inn fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri rakstrarárið 2011.
Í hesum sambandi hevur mentamálanevndin móttikið uppskot frá kommunalu fyrisitingini, dagfest 15.
apríl 2010 til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri árið 2011.
Sambært uppskotinum verða samlaðu rakstrarútreiðslurnar mettar til kr. 660.000,00 móti mettum kr.,
659.136,00 í 2010. Inntøkurnar av rakstrarstudningi verða mettar til:
Fuglafjarðar kommuna
Landskassastudningur
Samantals

kr. 468.000,00
kr. 192.000,00
kr. 660.000,00

Sum tað sæst, so er lutfalsbýtið millum landskassa og kommunukassa í samsvar við nýggju
bókasavnslógina, har býtið millum land og kommunu verður 60% í kommunurnar part og 40% í
landskassans part. Frammanundan var býtið 40% í kommunurnar part og 60% í landskassans part.
Kommunan hevur tó bert fingið kr. 192.000,00 fyri roknskaparárið 2009, sjálvt um fíggjarætlanin fyri
2009 hevur eina rakstrarætlan upp á kr. 659,888,00, og roknskapurin fyri 2009 hevði eina
rakstrarútreiðslu upp á kr. 692.438,00, sum skuldi givið Bókasavninum ein rakstrarstuðul upp á uml. kr.
276.975,20.
Tilsóknin um rakstrarstuðul frá Landsbókasavninum fyri 2009, dagf. 08. februar 2009 gevur somuleiðis
Bókasavninum ein rakstrarstuðul upp á kr. 192.000,00, har 40% satsurin átti at givið Fuglafjarðar
Bókasavni nakað tað sama sum árið fyri t.v.s. uml. kr. 277.000,00.
Soleiðis góðkennir Føroya Landsbókasavn, sum nú er, ikki eina fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar Bókasavn,
sum er størri enn kr. 480.000,00.
Um gongdin verður tann sama, so kann kommunan ikki rokna við einum rakstrarstuðli upp á kr.
263.654,40, sum uppskot til hesa fíggjarætlan leggur upp til.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í mentamálanevndini tann 19. apríl 2010 og framdi nevndin
broytingar í uppskotinum frá fyrisitingini, soleiðis at játtanin til umvælingar varð hækkað við kr. 50.000,00
úr kr. 15.000,00 upp í kr. 65.000,00. Mettu útreiðslurnar verða tilsamans kr. 710.000,00. Somuleiðis varð
endurgjaldið úr landskassanum broytt til 40% av kr. 710.000,00, soleiðis at hetta verður ásett til kr.
284.000,00.
Sambært uppskotinum verða samlaðu rakstrarútreiðslurnar tessvegna v ið broytingum mettar til kr.
710.000,00 móti mettum kr., 659.136,00 í 2010. Inntøkurnar av rakstrarstudningi verða mettar til:
Fuglafjarðar kommuna
Landskassastudningur
Samantals

kr. 426.000,00
kr. 284.000,00
kr. 710.000,00

Nevndin samtykti at taka undir við broytta uppskotinum uppskotinum til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar
bókasavn fyri 2011, sum javnvigar við kr. 710.000,00, og mæla býráðnum til at samtykkja tað, ásannandi
at rakstrarstuðulin møguliga ikki verður 40% av teimum kr. 710.000,00 men heldur 40% av kr.
480.000.00.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá mentamálanevndini við viðmerkingum um
landskassastuðulin og góðkenna uppskotið til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri 2011, sum
javnvigar við kr. 710.000,00. (9-0).
Mál nr. 11/2010.
Umsókn frá Sæbjørn Leiti um matstovu- og skeinkiloyvi.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Politinum í Føroyum, dagfest 20. apríl 2010 um ummæli
býráðsins til umsókn frá Sæbjørn Leiti, Gjógvarávegi 4, 530 Fuglafjørður, dagfest 15. februar 2010 um
matstovu- og skeinkiloyvi til matstovuna John`sa Cafe.
Talan er um virksemi í bygninginum á matr. nr. 689 á Karvatoftum 3 í Fuglafirði, sum hann hevur fingið til
leigu frá SP/F 31.01. 1953. Sambært umsóknini verður søkt um avmarkað skeinkiloyvi til vín og øl og sølu
av mati.
Avgerð:
Samtykt varð at mæla Loyvisnevndini til, at matstovuloyvi og avmarkað skeinkiloyvi verður veitt Sæbjørn
Leiti í bygninginum á matr. nr. 689 í Fuglafirði, treytað av virksemi og bygningur verða góðkend av
teimum pørtum, sum fingið hava umsóknina til ummælis. Hesir eru: Brunaumsjón landsins,
Heilsufrøðisliga starvsstovan og Politiið í Runavík. Kommunan hevur móttikið skriv frá Brunaumsjón

landsins, dagfest 23. apríl 2010 viðv. teirra viðmerkingum til matstovuloyvi til Johns`cafe á matr. nr. 689,
eitt nú at bygningurin í mesta lagi kann hýsa 50 fólkum at verða inni í senn, somuleiðis sum viðverkingar
eisini eru til kjallara, miðhædd og loftshædd. (8-0. Blankt atkvøddi Sigurð S. Simonsen).
Mál nr. 12/2010.
Fyrispurningur frá býráðslimum til borgarstjóran um orkudepilin á Kambsdali.
Borgarstjórin hevur móttikið skriv frá Magnusi Midjord og Peturi Abrahamsen, dagfestur 11. apríl 2010,
hvar settur verður fyrispurningur um orkudepilin á Kambsdali, vísandi til at kommunan í januar 2009
játtaði kr. 1,7 mió til verkætlanina á Kambsdali. Síðan eru nakrir sólfangarar og tvær vindmyllur uppsettar
og ein kontainari, og teimum er upplýst, at einki er bundið í hitaskipanina á handilsskúlanum enn.
Spurt verður, um borgarstjórin kundi givið eina frágreiðing um prosjektið á komandi býráðsfundi,
somuleiðis ein fótnota um, hvussu nógvur vindur skal til fyri at myllurnar skulu mala.
Borgarstjórin las upp skriv frá SP/F Rhesa um gongdina í málinum um orkudepilin á Kambsdali, somuleiðis
sum Eyðun Lauritsen varð á fundinum og greiddi býráðslimunum frá um orkudepilin við eini powerpoint
framløgu um verkætlanina. Býráðslimir settu fram fyrispurningar, sum svaraðir vórðu av umboðnum fyri
SP/F Rhesa.
Hetta mál varð tikið til umrøðu sum mál nr. 1 á skránni, hetta sambært avgerð, áðrenn býráðsfundurin
varð settur.
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 18.10.
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