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Ár 2018 tann 21. juni kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í ovara sali í Mentanarhúsinum móti
bátahavnini, hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 14. juni 2018 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
Sonni á Horni
Eivin Breiðaskarð
Kristian Petersen
Ólavur Larsen
Árant Berjastein
Magni Herason Jøkladal
Sigurð S. Simonsen
Eyðun á Lakjuni
Edva Jacobsen
Skrivari:

Marin Sólheim Thomsen, fíggjarleiðari

Mál nr. 20/2018.
Umsókn frá P/F Framherja um byggiloyvi á matr. nr. 239c.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Ósbjørn Jacobsen, arkitektum dagfest 14. mai.
2018, har teir vegna P/F Framherja søkja um byggiloyvi til umbygging at bygningi teirra á martr. nr.
239c á Bakkavegi 22 í Fuglafirði.
Skjøl í málinum:
1. Skitsuuppskot frá januar 2018.
2. Útrokningar av orkurammu við Be18
3. Plantekning, kjallari, rev. 08.06.2018
4. Plantekning. 2. Hædd/skrivstovuhædd, rev 08.06.2018
5. Plantekning, kloakk, kjallari dagf. 03.05.2018
6. Plantekning, kloakk, stovuhædd dagf. 30.05.2018
7. Norðursíða dagf. 04.06.2018
8. Suðursíða, dagf. 04.06.2018
9. Eystursíða dagf. 04.06.2018
10. Vestursíða 04.06.2018
11. Skurður A-A rev. A, rev. 08.06.2018
12. Skurður B-B rev. 08.06.2018
13. Brunaskurður, A-A dagf. 04.06.2018
14. Brunaplan, kjallari rev. A, dagf. 08.06.2018
15. Brunaplan, stovuhædd rev. A dagf. 08.06.2018
16. Skriv dagf. 08.06.2018 viðv. dagførdum tekningum
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 13. juni 2018, og mælir nevndin býráðnum
til, at byggiloyvi verður givið sambært fyriliggjandi umsókn.
Byggiloyvi er galdandi 2 ár frá útskrivingardegnum.
Avgerð:
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 21/2018.
2. viðgerð av eykajáttan í sambandi rakstur og íløgur í Vesturstovu.
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá sosialu nevndini, dagfest 15. mai 2018, har greitt verður frá,
at nevndin hevur lagt til merkis, at fíggjarætlanin fyri Vesturstovu longu nú er yvirtrekt, og hevur
biðið um frágreiðing um nevndu viðurskifti.

Samanumtikið hevur Vesturstova nýtt fleiri pengar enn avsettir eru á fíggjarætlan kommununar fyri
inniverandi fíggjarár.
Hetta er grundað á, at tekniska deildin væntaði at nýta peningin, sum avsettur varð til íløgur í
Vesturstovu kr. 700.000,00 í 2017 + eina eykajáttan frá býráðnum tann 6. juni 2017 upp á kr.
450.000,00 ella tilsamans kr. 1.150.000,00. Av hesi orsøk varð ikki heitt á býráðið um fígging til
íløgur í Vesturstovu fyri 2018, við tað at mett varð, at arbeiðið varð liðugt ultimo desember 2017.
Tað var sera torført at fáa fólk at gera arbeiðið, og tekniska deildin metti hóast alt, at íløgan varð
gjørd liðug í 2017 samsvarandi játtanini, men soleiðis kom tó ikki at verða tíverri.
Hanus Hansen, timburmaður hevur gjørt timburarbeiðið, sum inniber, at eitt dupultkamar í
kjallarahæddini er gjørt til 2 einkultkømur við egnum WC og brúsu. Hetta varð hart tiltrongt, og vórðu
búfólk flutt inn í hesi mánaðarskifti mars/apríl 2018.
Eisini varð málaraarbeiði gjørt í gongini í kjallaranum, so alt sær meira liðugt og fínt út. Arbeiðið er
væl úr hondum greitt, men rokningar eru fleiri staðfestar í 2018, sum um alt gekk sum ætlað vórðu
bókaðar inn á fíggjarárið 2017.
Á Vesturstovu konto 260 eru avsettar kr. 130.000,00 fyri 2018, men nýttar eru higartil kr.
193.449,00.
Á Vesturtsovu íløga konto 265 eru, sum lýst omanfyri eingin játtan avsett í 2018, og nýttar eru higartil
í inniverandi fíggjarári kr. 145.924,00. Nógv av arbeiðinum er tessvegna gjørt liðugt í 2018, og
býarverkfrøðingurin hevur upplýst, at neyðugt varð at halda fram við arbeiðinum í 2018 og gera tað
liðugt.
Sosiala nevndin mælir einmælt til at heita á fíggjarnevndina um at játta kr. 94.000,00, sum eru
brúktar ov nógv á rakstrarstaði 260 kontur 1651-00 og 1652-00 + kr. 40.000,00, so nakað meir av
viðlíkahaldi kann verða gjørt á Vesturstovu í summar.
Tilsamans verður biðið um eykajáttan til rakstur av Vesturstovu upp á kr. 134.000,00.
Á konto rakstrarstaði 265 konto 3131-00 “Íløga í Vesturstovu” er játtanin sambært fíggjarætlanina
fyri 2018 kr. 146.000,00, sum eru nýttar til liðuggerð av kjallaranum á Vesturstovu, sí frágreiðing
frammanfyri.
Sostatt er talan um eina áheitan á fíggjarnevndina um eina samlaða eykajáttan til rakstur og íløgur í
Vesturstovu upp á tilsamans kr. 280.000,00.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 23. mai 2018, og mælir nevndin býáðnum
til at ganga áheitanini frá sosialu nevndini á møti og veita eina samlaða eykajáttan upp á kr.
280.000,00 til íløgur og rakstur í Vesturstovu, rakstrarstøð 265 og 260. Útgreinað soleiðis, at kr.
146.000,00 verða játtaðar til íløgur og kr. 134.000,00 til rakstur.
Staðfest er, at eingin játttan er tøk til “íløgur í Vesturstovu” rakstrarstað 265 konto 3131-00 á
fíggjarætlan kommununar fyri 2018, og tí verður neyðugt við eini eykajáttan, soleiðis at peningurin
kann verða játtaður, so karmurin í íløgum í øki 2 kann verða yvirhildin.
Somuleiðis er eisini staðfest, at á rakstrarstaði 260 konto 1651-00 og 1652-00 “Viðlíkahald vm.” eru
nýttar kr. 134.000,00 móti eini avseting upp á kr. 40.000,00. Sostatt er staðfest eina meirnýtslu upp
á kr. 94.000,00, og um játtan verður givin eyka til kr. 40.000,00, so verður játtanin á hesum konti
tilsamans kr. 134.000,00.
Sostatt verður rakstrarstað 260 hækkað við kr. 134.000,00 úr kr. 130.000,00 upp í kr. 264.000,00.
Nevndin viðgjørdi hesi viðurskifti á fundinum, og mælir nevndin býráðnum til at veita eina samlaða
eykajáttan upp á kr. 280.000,00 til rakstrarstað 265 konto 3131-00 “Íløgur í Vesturstovu” kr.
146.000,00 og kr. 134.000,00 til rakstrarstað 260 kontoir 1651-00 og 1652-00 kr. 146.000,00.
Sosatt hækkar játtanin á rakstrarstaði 265 “íløgur í Vesturstovu” á øki 2 “Almanna og heilsumál” úr kr.
0,00 upp í kr. 146.000,00, eins og játtanin á rakstrarstaði 260 fer úr kr. 130.000,00 upp í kr.
264.000,00. Somuleiðis samlaðu útreiðslurnar til íløgur á øki 2 “Almanna- og heilsumál” verða øktar
við nevndu upphæddum.
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 staðfestur rakstraravlopi, sum
eitt nú kemur av meirinntøkum av A+B skatti, partafelagsskatti vm. fyri roknskaparárið 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 verða 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.
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi 31. Mai 2018 og varð samtykt at taka undir við
tilmælunum frá sosialu nevndini og fíggjarnevndini um eykajáttan til íløgur og rakstur í Vesturstovu
upp á kr. 280.000,00 og beina málið til aðru og endaliga viðgerð/avgerð á komandi býráðsfundi. (80).
Avgerð:
Samtykt varð við 2. viðgerð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna
eykajáttanina til rakstur og íløgur í Vesturstovu upp á tilsamans kr. 280.000,00. (9-0).
Mál nr. 22/2018.
Uppnevnan av grindaformonnum fyri hvalvágna Fuglafjørður.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Sýslumannin um fyri Eysturoyar sýslu, dagfest 24. Mai
2018, hvar víst verður til, at sambært kunngerð nr. 9 frá 26. Januar 2017 um grind og annan
smáhval, § 15, stk. 1, nr. 2 er Fuglafjørður á sandinum góðkend sum hvalvág.
Sambært §! 2 í nevndu kunngerð, skal Sýslumaðurion uppnevna 4 fólk til grindaformenn og 2
tiltaksfólk eftir ummæli frá býráðnum.
Heitt verður tí á býráðið um at vísa honum á 4 fóilk, sum kunnu verða grindaformenn og 2 tiltaksfólk.
Upplýst verður í skrivinum, hvørjir grindaformenn vórðu uppnevndir seinast.
Sambært fyrr gjørdur tilmælum um grindaformenn og tiltaksfólk, so hevur býráðið tilmælt 2
grindaformenn og 2 tilsfólk, so rættast er helst, at Runavíkar býráð tilmælir grindaformennin fyri
Oyndarfjørð, meðan Eysturkommuna tilmælir grindaformannin fyri Leirvík.
Kommunan hevur annars móttikið skriv frá Fuglafjarðar sløkkiliði, har tilmældir verða 2 grindaformenn
á sandinum og 2 í báti.
Avgerð:
Samtykt varð,at taka undir við tilmælinum frá tilbúgvingarleiðaranum fyri Fuglafjarðar
sløkkilið og vísa sýðslumanninum á Alexandur Abrahamsen og Jóhann Clementsen til
grindaformenn á sandinum og Jón Nolsøe Olsen og Njál Reinert Petersen til grindaformenn í
báti. Samstundis varð skotið upp á fundinum at vísa á Tórik Á Rouah og Svenning Hansen
sum tiltakslimir (9-0)
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