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Ár 2018 tann 22. mars kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í ovara sali í Mentanarhúsinum móti
bátahavnini, hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 2018 um innkalling til fundar.
Eivin Breiðaskarð hevur boðað borgarstjóranum frá við telduposti, dagfestum 13. Mars 2018, at hann
ikki er tøkur til býráðsfundin við tað at hann fer uttanlands 22. mars 2018 um morgunin, og at hann
verður burturstaddur til 8. apríl 2018. Sambært telduposti hansara møtir 1. varalimur á lista F Jonn
Sólheim Thomsen á fundinum hansara vegna. Samtykt at Jonn S. Thomsen tekur sæti sum varalimur
fyri Eivin Breiðaskarð.
Møtt vórðu:
Sonni á Horni
Kristian Petersen
Ólavur Larsen
Árant Berjastein
Magni Herason Jøkladal
Sigurð S. Simonsen
Eyðun á Lakjuni
Edva Jacobsen
Jonn Sólheim Thomsen
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, kommunustjóri

Mál nr. 06/2018.
Eftirmeting av gjaldskránni hjá Fuglafjarðar havn 2017-2020.
Vinnunevndin hevur á fundi 08. februar 2018 tikið avgerð í sambandi við árligu eftirmetingini av
gjaldskránni fyri Fuglafjarðar havn 2017-2020, sum góðkend varð av býráðnum tann 29. juni 2017.
Meirilutin Kristian Petersen og Magni Herason Jøkladal mæla býráðnum til, at galdandi gjaldskrá
heldur fram við hesi broyting:
”Vøra, sum verður uppskipað og virka á havnarøkinum til útflutnings og sum flutt verður yvir
vegakervið, kemur undir galdandi reglur í vøruskránni. Men er tó ikki umfatað av A. Almennar reglur
A.10.a».
Er økið asfalterað ella stoypt, verður kostnaðurin kr. 50,00 fyri fermeturin.
Minnilutin Sigurð S. Simonsen tekur støðu á býráðsfundinum.
Avgerð á býráðsfundi 22. februar 2018:
Samtykt varð eftir áheitan frá formanninum í vinnunevndini at taka málið av skrá og beina tað aftur í
vinnunevndini til víðari viðgerðar. (9-0).
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini 08. Mars 2018 og mælir ein meiriluti Kristian
Petersen og Magni Herason Jøkladal býráðnum til, at verandi gjaldskrá heldur fram við hesi broyting:
”Vøra, sum verður uppskipað og virka á havnarøkinum til útflutnings og sum flutt verður yvir
vegakervið, kemur undir galdandi reglur í vøruskránni. Men er tó ikki umfatað av A. Almennar reglur
A.10.a».
Er økið asfalterað ella stoypt, verður kostnaðurin kr. 50,00 fyri fermeturin.
Minnilutin Sigurð S. Simonsen tekur ikki undir við hesum og legði fram viðlagda uppskot fyri seg
sjálvan, Edvu Jacobsen og Eyðun á Lakjuni, dagfest 22. februar 2018 um broyting av vørugjøldum fyri
Fuglafjarðar havn.
Uppskotið er soljóðandi: Broytingaruppskot í sambandi við broyting av gjaldskránni fyri Fuglafjarðar
havn.
Vørugjøld: Skotið verður upp at lækka vørugjaldið á alifiskafóðri, fiskamjøli, hveiti gluten og
soyabønum frá kr. 18,00 til kr. 15,00 fyri tonsið.

Ráfiskagjald: Ráfiskagjaldið, sum upprunaliga var 0,75% av avreiðingarvirðinum varð lækkað niður í
0,675% í november 2016. Skotið verður upp, eins og gjørt varð á býráðsfundinum 29. juni 2017, at
ráfiskagjaldið verður ásett til 0,5% av avreiðingarvirðinum. Tó skal í mestta lagi gjaldast kr.
30.000,00 av hvørjari einstakari avreiðing.
Lendisleiga: Tikið verður undir við, at lendisleiga fyri asfalterað og stoypt lendi verður kr. 50,00 fyri
fermeturin um árið.
Avgerð:
Atkvøtt varð fyrst um minnilutauppskotið frá vinnunevndini. Uppskotið fall. 3 atkv. Fyri og 6 atkv.
Ímóti. Fyri atkvøddu Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni og Edva Jacobsen. Ímóti atkvøddu Sonni á
Horni, Kristian Petersen, Ólavur Larsen, Magni Herason Jøkladal, Árant Berjastein og Jonn Sólheim
Thomsen.
Síðan varð atkvøtt um meirilutauppskotið frá vinnunevndini, tó ikki gjald fyri lendisleigu, sum varð
samtykt. 6 atkv. fyri og 3 atkv. ímóti. Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Kristian Petersen, Ólavur Larsen,
Magni Herason Jøkladal, Árant Berjastein og Jonn Sólheim Thomsen. Ímóti atkvøddu: Sigurð S.
Simonsen, Eyðun á Lakjuni og Edva Jacobsen.
At enda varð atkvøtt um at lækka lendisleiguna fyri stoypt ella asfaltera lendi á havnarøkinmum úr kr.
70,00 fyri m2 niður í kr. 50,00. Hetta uppskot varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 07/2018.
2. viðgerð av eykajáttan í sambandi við semju við P/F Blikksmiðjuna.
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá Eyðbjørn Larsen, advokati, dagfest 07. Februar 2018 í
sambandi við sakarmál, sum P/F Blikksmiðjan hevur lagt móti kommununi, og sum tikið er upp til
viðgerðarví Føroya rætti.
Talan er um uppruna krav upp á kr. 374.000,00 íroknað meirvirðisgjald fyri arbeiði, sum blikksmiðjan
hevur gjørt í Stropanum á Kambsdali, og sum kommunan ikki hevur vilja goldið, grundað á at
hitaskipanin á stovninum ikki hevur verið nøktandi.
Mett er, at arbeiðið ikki kann verða góðtikið, tá ið viðurskiftini á stovninum hava verið alt annað væl
frágingin til ampa bæði fyri starvsfólk og børn í ansing á stovninum.
Sambært semju, sum tó er treytað av góðkenning frá fíggjarnevndini og býráðnum, so verður
endurgjaldið ásett partanna millum til kr. 270.000,00 íroknað meirvirðirgjald, og verður
nettoútreiðslan hjá kommununi við okkara parti av meirvirðisgjaldinum 6,75% kr. 229.000,00.
Í hesum máli hevur Bjørn á Heygum umboða mótpartin P/F Blikksmiðjuna, og tað er semingsuppskot
hansara, sum fyriliggur í málinum, sí teldupost, dagfestur 01. februar 2018 til Eyðbjørn Larsen.
Staðfest er, at eigin játtan er tøk í fíggjarætlan kommununar fyri 2018 sum íløga í Stropan, og tí er
neyðugt við eini eykajáttan, um so verður, at fíggjarnevndin/býráðið góðtekur semjuna upp á kr.
270.000,00 við meirvirðisgjaldi ella við okkara parti av meirvirðisgjaldinum íroknað upp á kr.
229.000,00.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 15. februar 2018, og mælir nevndin
býáðnum til at gótaka semjuna, sum gjørd er í málinum upp á kr. 270.000,00 íroknað meirvirðisgjald
ella netto kr. 229.000,00.
Hinvegin er staðfest, at eingin játttan er tøk til “íløgur í Stropan” rakstrarstað 315 konto 3131-00 á
fíggjarætlan kommununar fyri 2018, og tí verður neyðugt við eini eykajáttan, soleiðis at peningurin
kann verða goldin Blikksmiðjuni.
Nevndin viðgjørdi eisini henda spurning á fundinum, og mælir nevndin býráðnum til at veita eina
eykajáttan upp á kr. 229.000,00 til rakstrarstað 315 konto 3131-00 “Íløgur í Stropan”. Sosatt hækkar
játtanin á rakstrarstaði 315 “íløgur í Stropan” á øki 3 úr kr. 0,00 upp í kr. 229.000,00,00, somuleiðis
samlaðu útreiðslurnar til íløgur á øki 3 “Børn og ung” verða øktar við nevndu upphædd.
Vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum,
so verður útreiðslan fíggjað av innistandandi peningi, sum kemur frá meirinntøkum í eitt nú A+B skatti
og partafelagsskatti fyri 2017.
Í hesum sambandi verður somuleiðis eisini víst til § 41, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri við seinni broytingum.
Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap
kommununar fyri 2018, grundað á at talan ikki um umflyting millum rakstrarøki og rakstrarstøð, men
ein íløguútreiðsla, sum fíggjað er beinleiðis av gjaldføri kommununa.

Tá ið talan er um eina eykajáttan, skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga
millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verðá víst á, hvussu hon skal verða fíggjað.
Samtykt eykajáttan skal verða kunnað landsstýsismanninum í fíggjarmálum innan 3 gerandisdagar
aftaná, at henda eru samtykt við 2. Viðgerð, hetta vísandi til § 53, stk. 2 3) í oman fyri nevndu lóg.
Avgerð á býráðsfundi 22. februar 2018:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini um semju við P/F Blikksmiðjuna upp á
kr. 270.000,00 íroknað meirvirðisgjald. Nettoútreiðsla kommununar verður kr., 229.000,00. (9-0).
Avgerð varð síðan tikin um at beina málið um eykajáttanina upp á kr. 229.000,00, hetta sambært
tilmælinum frá fíggjarnevndini, til 2. og endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi, sum hildin verður 22.
mars 2018. (9-0).
Avgerð:
Samtykt varð við 2. viðgerð at góðkenna tilmæli frá fíggjarnevndini um at veita eina eykajáttan upp á
kr. 229.000,00 til rakstrarstað 315 konto 3131-00 ”Ìløgur í Stropan”, sum fíggjað verður av
innistandandi peningi. (9-0).
Mál nr. 08/2018.
Serstøk byggisamtykt fyri íbúðarbygging við Toftanesveg.
Í sambandi við ætlaða bústaðarbyggging niðan fyri Toftanesveg á Vestara landi, so hevur tekniska
nevndin viðgjørt málið á fundi 08. mars 2018 og mælir býráðnum til, at serstøk byggisamtykt verður
gjørd fyri tann innasta partin av hesum øki sambært viðlagda uppskot frá teknisku deildini.
Avgerð:
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 09/2018.
Tilmæli um arbeiðstakarasáttmála við Heildarverk til betongarbeiði til nýggjan barnaskúla.
Mentamálanevndin hevur á fundi 16. mars 2018, viðgjørt tilboðs- og nøgdarlistar frá Heildarverk,
uppá betongarbeiðið til nýggjan barnaskúla.
Tilfarið umfatar byggipláss, niðurtøku av verandi fýrrúmi, planering undir 1936 skúlanum, staðstoypt
betong,
betongelement
arbeiði
og
kloakk.
Samlaður
kostnaður,
fyri
omanfyrinevndu
heildararbeiðstøku, uttan mvg er á kr. 15.259.723,00
Tað er ein samd mentamálanevnd, sum sambært viðmælum frá Rúna Abrahamsen frá MAP arkitektum
og Pætur Joensen, býarverkfrøðingi tekur undir við tilboðnum frá Heildarverki og mælir til at
arbeiðstakarasáttmáli verður gjørdur við Heildarverk uppá betongarbeiði til nýggjan barnaskúla.
Avgerð:
Tilmæli frá mentamálanevndini varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 10/2018.
Tilmæli um fyribils fýrrúm í bingju.
Mentamálanevndin hevur á fundi 16. mars 2018, viðgjørt spurningin um fyribils fýrrúm, eftir áheitan
frá stýrisbólki og ráðgevum sum meta, at nýtt fýrrúm yvir tíð er ein betur íløga, heldur enn at arbeiða
víðari við verandi fýrrúmi.
Verandi fýrrúm gevur avbjóðingar í samband við hæddarmun á gólvi og rýmingarleiðir, og mæla
ráðgevarar tískil til at eitt fyribils fýrrúm verður gjørt í bingju.
SMJ ráðgevar hava gjørt upprit við tilboðs- og nøgdarlistum til arbeiðstakarasáttmála um HVS.
Uppritið frá SMJ ráðgevum um fyribils fýrrúm vísir ein meirkostnað á kr 588.343,60. Tó verður víst á,
at kr 261.616,82 ella 44% av samlaða kostnaðinum verður endurnýttur í einum nýggjum fýrrúmi í
skúlanum.
Mentamálanevndin mælir til at fylgja áheitanini frá ráðgevunum, og tekur undir við, at eitt fyribils
fýrrúm verður gjørt. Mett verður at rúm er fyri verandi íløgu á tkr 588.343,60 í ár.

Tað er ein samd mentamálanevnd, sum sambart viðmælum frá Rúna Abrahamsen og Pætur Joensen,
tekur undir við uppritinum frá SMJ og mælir til at samrátt verður við undirveitaran. Tó mælir
mentamálanevndin til at upphæddin á dagbótum verður hækkað, fyri at tryggja at arbeiðið verður
liðugt til ásetta tíð.
Avgerð:
Tilmæli frá mentamálanevndini varð samtykt. (8-0). Meðan málið varð viðgjørt og avgerð tikin var
Eyðun á Lakjuni ikki á fundi vegna ógjegni.
Mál nr. 11/2018.
Innkallan til aðalfund hjá Starvsnevnd Føroysku Havna.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið teldupost frá Kommunufrelagnum, dagfestur 08. mars 2018
saman við innkalling frá Starvsnevnd Føroysku Havna til aðalfundar 06. apríl 2018 kl. 16.00 á Hotel
Føroyum, hetta á sambandi við aðalfundin hjá Kommunufelagnum sama dag.
Skráin fyri aðalfundin er:
1. Val av fundarstjóra
2. Avtøka av Starvsnevnd Føroysku Havna
Sambært innkallingini verður upplýst, at stavsnevndin hevur verið óvirkin í longri tíð, og ynski er sett
fram um at avtaka starvsnevndina og ístaðin at skipa eitt havnanetverk undir Kommunufelagnum, ið
skal umrøða og viðgera felags avbjóðingar, sum føroysku kommunurnar hava í sambandi við rakstur
og ábyrgd av føroysu havnunum.
Í § 6 í reglugerðini fyri starvsnevndina er ásett, at «Til at taka starvsnevndin av ella gera broytingar í
hesi reglugerð krevst, at ¾ av atkvøðutalinum eru umboðaðir á fundi, og mega tílíkar avgerðir verða
samtyktar við 2/3 av greiddum atkvøðum».
Á aðalfundinum hevur hvør kommuna eins nógvar atkvøður, sum íbúgvar eru í kommununi.Annars er
Starvsnevnd Føroysku Havna stovnað tann 20. februar 1958, og er reglugerðin seinast broytt tann 10.
apríl 2002.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við punkt 2 á dagskránni til aðalfundin, at kommunan góðkennir, at
Starvsnevnd Føroysku Havna verður avtikin, og at eitt havnanetverk verður skipað undir ábyrgd av
Kommunufelagnum. Verandi umboð kommununar hevur fulltrú til at atkvøða kommununar vegna. (90).
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