
 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur:  29. november 2018 

Býráðsfundur nr. 11/2018 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2018 tann 29. november kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í høllini í Miðnámi á Kambsdali, hetta 
sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest  23. november 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 
 
Við á fundinum luttók eisini Marin S. Thomsen, fíggjarleiðari. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, kommunustjóri 
 
Mál nr. 41/2018.  
 
Uppskot til fíggjarætlan kommununar fyri 2019. 

 
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt uppskot til fíggjarætlan kommununar fyri 2019 á fundi 23. november 
2019, og loyvir nevndin sær hervið vísandi til § 39, stk. 1 og 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 
um kommunustýri at leggja endaliga uppskotið fyri býráðið til avgerðar. Fíggjarnevndin mælir 
býráðnum einmæld til at taka undir við fyriliggjandi uppskoti, sunm javnvigar við kr. 164.634.000,00. 
Barnafrádrátturin er ásettur til kr. 6.500,00 pr. barn og skattaprosentið til  á 21,5%. 
 
Talan er um nettorakstrarútreiðslur upp á kr. 58,167 mió í mun til kr. 55,4 mió í 2018, so talan er um 

ein vøkstur í rakstrinum upp á kr. 2,7 mió, svarandi til 4,9%, sum fyri stóran part starvar frá munandi 
øktari rakstrarjáttan til Nánd og til lønarvøkstur á øllum økjum. 
 
Nettoíløgurnar verða mettar til kr. 67,7 mió móti kr. 43,3 mió í 2018, so talan er u mein íløguvøkstur 
upp á kr. 19,4 mió svarandi til 40%. 
 
Rentuútreiðslurnar eru settar til kr. 2,9 mió, sum er ein lækking upp á kr. 400.000,00 í mun til 2018, 
avdráttirnir av lánum eru lækkaðir við kr. 1,5 mió úr kr. 6,5 mió niður í kr. 5,0 mió. 
 
Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 60,3 mió móti 59,9 í 2018, so talan er u meina hækking 
upp á kr. 400.000,00. Skattur av kapitaleftirlønum er settur kr. 11,5 mió, og skattur av DIS og FAS til 
kr. 2,8 mió, so talan er um endurgjøld úr landskassanum til eldraøkið upp á kr. 14,3. 
 
Nýtslan av innistandani/framflytingar av ónýttum íløgujáttanum verður tilsamamans kr. 29,0 mió, 
útgreinað soleiðis, at nýttar verða kr. 6,4 mió av innistandandi til eldrabygging og kr. 22,5 til 
framflytingar av ónýttum játtanum og lántøka á kr. 19,2 mió. 
 
Hjálagt verður sent eitt álit frá fíggjarnevndini í sambandi við nærri útgreiningar av uppskotinum til 
fíggjarætlan kommununar fyri 2019.  
 
Avgerð: 
Broytingaruppskot frá Árant Berjastein um at gera umflytingar av kr. 6,0 mió, sum fíggjaðar verða av 
íløgum í øki 6, útstykking á Kambsdali rs 633, og kr. 3,0 mió av øki 7. Havnin og ruskøki kr. 3,0 
ávikavist rs 751 og 711. Upphæddin verður flutt til rs 131 mentanardeild kr. 500.000,00, Stropin 
rakstur lønir kr. 300.000,00 rs 314, kunningarstovan lønir kr. 200.000,00. rs 140, kr. 500.000,00 til 
baðiútgerð til sandin, bókasavn til lesisavn kr. 1,0 mió, innbúgv til Mentanarhúasið kr. 500.000,00, kr. 
1,0 mió til paraplygøtuna og kr. 2,0 mió til íbúðir gamli timburhandil. Inntøka søla grundøki, har 
timburhandilin stendur kr. 1,6 mió. 
 
Uppskotið fall. 1 akv. Fyri og 5 atkv. Ímóti og 3 atkv. Blankar. Fyri akvøddi Árant Berjastein, ímóti 
Sonni á Horni, Eivin Breiðaskarð, Kristian Petersen, Edva Jacobsen og Magni Herason Jøkladal. Blankt 
akvøddu Sigurð S. Simonsen og Eyðun á Lakjuni og Ólavur Larsen. 



Samtykt varð at taka undir við tilmæli frá fíggjarnevndini og góðkenna fíggjarætlanina fyri 2019. (8-
1). Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Eivin Breiðaskarð, Kristian Petersen, Magni Herason Jøkladal, Ólavur 
Larsen, Edva Jacobsen, Sigurð S. Simonsen og Eyðun á Lakjuni. Ímóti atkvøddi Árant Berjastein. 
 
 
Mál nr. 42/2018. 
 
2. viðgerð av umsókn frá Fuglafjarðar sløkkiliði um eykajáttan fyri 2018. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Fuglafjarðar sløkkiliði, dagfest 04. september 2018 
um eykajáttan til rakstur av sløkkiliðnum fyri 2018. Heitt verður á býráðið um at játta kr. 300.000,00 
aftrat til dagligan rakstur restina av árinium 2018. 
 
Tilbúgvingarleiðarin nevnir í skrivinum, at tað er ómøguligt at reka sløkkiliðið fyri minni enn kr. 1,3 
mió.  
 
Staðfest er, at avsettar eru kr. 1,0 mió til rakstur av sløkkiliðnum fyri 2018, og at nærum øll játtanin 
er uppbrúkt. Sambært kommunala roknskapinum fyri 2017 varð staðfest eina meirnýtslu hjá 
sløkkiliðnum í rakstri upp á kre. 554.000,00, har avsettar vórðu netto kr. 980.000,00, meðan nýttar 
vórðu kr. 1.545.000,00 á rakstrarstaði 770 og 772 tilsamans. 
 
Nevndin viðgjørdi málið á fundi 19. september 2018 og tók avgerð um at útseta endaligu viðgerðina 
til komandi nevndarfund. Heitt verður á fyrisitingina um at kanna rakstrartøl hjá Klaksvíkar sløkkiliði, 

Skálafjarðar sløkkiliði, Sløkkiliðnum í Sundalagnum, Tvøroyrar sløkkiliði og Vágs sløkkiliði fyri at gera 
sammetingar við okkara fíggjartøl. 
 
Somuleiðis skal verða kannað, hvussu nógv sløkkiliðsfólk eru sett fulla tíð ella hálva, eins og talið á 
leysum sløkkiliðsfólkum. 
 
Fyrisitingin hevur sett seg í samband við hesar kommunur (sløkkilið) og hevur fingið svarskriv frá 4 av 
teimum, og verða hesir upplýsningar lagdir við sum skjøl í málinum. Staðfest er, at útreiðslurnar av 
rakstrinum av Fuglafjarðar sløkkiliði eru væl oman fyri útreiðslur hjá øðrum kommunum, sum vit 
kunnu samanlíkna okkum við. 
 
Sambært tølunum fyri 2017 hava útreiðslurnar verið kr. 1.543.000,00 í rakstri svarandi til kr. 
1.000,00 mió pr. borgara, somuleiðis sum íløgurnar hava verið kr. 1.786.000,00 svarandi til kr. 
1.160,00 pr. íbúgva. Sostatt hava samlaðu útreiðslurnar í 2017 sambært roknskapinum verið kr. 
3.329.000,00 svarandi til kr. 2.161,00 pr. íbúgva. 
 
Um vit hyggja eftir fíggjartølum fyri 2018, so eru avsettar kr. 1.084.000,00 til rakstur av 
brunaverkinum svarandi til kr. 704,00 pr. íbúgva. Eingin játtan er er til íløgur í brunaverkið fyri 2018. 
 
Nevndin viðgjørdi málið á fundi 19. oktober 2018 við atliti til, at farið er út yvir játtanarkarmin, sum 
Fuglafjarðar sløkkilið hevur fingið á fíggjarætlanini fyri 2018. Staðfest er, at nýttar eru kr. 19.650,00 
meira enn avsett á rakstrarstaði 770, meðan nýttar eru kr. 62.005,00 meira enn avsett er á 
rakstrarstaði 772 fyri 2018.  
 
Sosattt er ein meirútreiðsla staðfest pr. d.d. hjá brunaverkinum upp á kr. 81.655,00, og er hetta sera 
óheppi, tá ið brunaverkið hevur fingið tillutað ein fíggjarkarm frá býráðnum fyri 2018 upp á kr. 
1.084.000,00 tilsamans í rakstri og at hesin er yvirtrektur, tá ið ¾ ár er farið av fíggjarárnum, og tí 
eiga neyðugar uppstrammingar at verða gjørdar, soleiðis at allir stovnar halda seg innan fyri givnu 
játtanir. 
 
Neyðugt verður at gjalda lønir, samsýningar og ávísar rakstrarútreiðslur út fyri oktober til og við 
desember 2018, sum annars eingin heimild er fyri, um so verður, at eykajáttan ikki verður veitt. 
Hinvegin er tað lógarkrav, at kommunan skal hava neyðuga tilbúgving alt samdøgðri alt árið.  
 
Tí mælir nevndin býráðnum til, at ein eykajáttan verður veitt Fuglafjarðar sløkkiliðið á kr. 300.000,00 
til rakstrarstøð 770 og 772 tekstur ávikavist “Brunastøð” og “Brunaverkið-sløkkiliðið” kontur 11-14 á 
øki 7 “Kommunal virki”, hetta sambært umsókn frá tilbúgvingarleiðaranum, dagfest 04. september 
2018. 
 
Sosatt hækkar játtanin á rakstrarstaði 770 og 772 “Rakstur av brunaverki/sløkkiliði/brunastøð” á øki 7 
úr kr. 1,0 mió upp í kr. 1,3 mió.. Hesi viðurskifti føra annars við sær, at samlað rakstrarjáttanin 
(útreiðslur) á øki 7 “Kommunal virki” hækkar úr kr. 9.599.000,00 upp í kr. 9.899.000,00.  
 
Vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum, 
so verður rakstrarútreiðslan til sløkkiliðið kr. 300.000,00 fíggjað av § 20 “A+B skattur”, har staðfest 

er, at kommunan fyrstu 9 mánaðarnar av inniverandi fíggjarári hevur fingið eina meirinntøku upp á 
umleið kr. 1,9 mió., Tó eru eykajáttanir veitar av býráðnum upp á kr. 1,53 mió. Sostatt er talan um 
nettomeirinntøku upp á netto kr. 0,31 mió. 



 
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 rakstrarútreiðsla, 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. 
 
Málið hevur verið til 1. viðgerð á býráðsfundi 25. oktober 2018 og varð avgerð tikin um at taka undir 
við tilmælinum frá fíggjarnevndini frá 19. oktober 2018 og beina málið til 2. og endaliga viðgerð á 
býráðsfundi 29. november 2018.  
 
Avgerð: 
Eykajáttanin til Fuglafjarðar sløkkilið upp á kr. 300.000,00 varð samtykt við 2. Viðgerð, hetta vísandi 
til tilmæli frá fíggjarnevndini frá 19. oktober 2018. (9-0). Fyrsta viðgerð hevur á býráðsfundi 25. 
Oktober 2018. 

 
 
Mál nr. 43/2018.  
 
Útstykking á Kambsdali 
 
Tekniska nevndin hevur á fundi tann 22. oktober 2018 viðgjørt uppskot frá teknisku deildini  til 
útstykkingarætlan á Kambsdali. 
 
Ein meiriluti Eivin Breiðaskarð og Magni Herason Jøkladal mæla býráðnum til at góðkenna fyriliggjandi 
uppskot, soleiðis at tann ovarti parturin við 8 grundstykkjum verður gjørdur byggibúgvin skjótast til 
ber. 
 
Minnilutin Edva Jacobsen mælir til,  at ein húsarekkja verður gjørd  fram við vegnum, soleiðis at 
møguleikim viðv. eldralandinum ikki verða skerdir. Edva hevði eitt  ískoyti til tilmæli, sum handað 
varð á fundinum: ”Møguleikin við eldralandinum verður ikki skerdur av hesum. 
 
Avgerð: 
 
Atkvøtt varð fyrst um minnilutatilmæli við ískoyti. Uppskotið fall. 3 stkv. Fyri og 6 atkv. ímóti. Fyri 
atkvøddu Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni og Edva Jacobsen. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni, Eivin 
Breiðaskarð, Kristian Petersen, Magni Herason Jøkladal, Ólavur Larsen og Árant Berjastein. 
 
Síðan varð atkvøtt um meirilutatilmæli sum varð samtykt við 6 atkv. Fyri og 0 atkv. Ímóti. Fyri 
atkvøddu Sonni á Horni, Eivin Breiðaskarð, Kristian Petersen, Magni Herason Jøkladal, Ólavur Larsen 
og Árant Berjastein. Blankt atkvøddu Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni og Edva Jacobsen. 
 
 
Mál nr. 44/2018.  
 
Søla av grundstykkjum við Bøveg. 
 
Í samband við planering av grundstykkjum so hevur tekniska nevndin á fundi 15. november 2018 tikið 
avgerð um at mæla til, at grundstykkini niðan fyri vegin verða seld liðugt planerað fyri kr. 
300.000,00, sum er sami prísur, sum býráðið ásetti á fundi 25. oktober 2018 fyri grundstykkini niðan 
fyri vegin. 
 
Keypsprísurin á teimum grundstykkjunum, sum higartil eru seld á umleið kr. 80.000,00 verður trektur 
frá omanfyri nevndu upphædd, soleiðis at planeringsprísurin á hesum verður umleið kr. 220.000,00. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini 23. november 2018 og mælir nevndin 
býráðnum til at taka undir við tilmælinum frá teknisku nevndini, sum annars byggir á samtykt 
býráðsins frá 25. Oktober 2018. 
 
Avgerð: 

Tilmælini frá teknisku nevndini og fíggjarnevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
Mál nr. 45/2018. 



 

 
Viðgerð av uppskoti til tilbúgvingarætlan og váðameting av kommununi. 
 
Nevndin hevur móttikið uppskot frá tilbúgvingarleiðaranum um tilbúgvingarætlan fyri Fuglafjarðar 
kommunu saman við váðameting, hetta vísandi til tilbúgvingarlógina, LL nr. 61 frá 15.mMai 2012 um 

tilbúgvinb. 
 
Uppskotið til tilbúgvingarætlan skal verða gjørt sambært § 13 í omanfyri standandi lóg, stk. 1, meðan 
uppskotið sambært stk. 2, skal verða lagt fyri kommunustýrið til samtyktar. 
 
Leiðarin gjøgnumgekk uppskotini á fundinum, og vórðu spurningar settir, eins og neyðugt varð við 
ávísum rættingum, eitt við setan av manning sambært § 3, har ikki er samsvar millum uppskotið og 
starvsfólkaskipan kommununar, har tað er leiðarin sum tilmælir starvsetanum av sløkkiliðsmonnum, 
meðan tað er býráðsleiðslan sum endaliga fremur starvsetanirnar. 
 
Um uppskotið frá tilbúgvingarleiðaranum verður samtykt av býráðnum, so er neyðugt at gera 
broytingar í samtyktu starvsfólkareglugerðini frá    28. apríl  2016. 
 
Eisini vórðu viðmerkingar gjørdar til ávísar partar av § 10 um fíggjarætlanir og roknskap. Mett verður 
rættast, at uppskot til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar sløkkilið skal verða kommununi í hendi í seinasta 
lagi 01. september á hvørjum ári, sí stk. 2, meðan talan er um viðgerð í kommunustýri, 1. viðgerð 
innan 1. oktober á hvørjum ári, har karmar verða lagdir. 
 
Tilbúgvingarnevnmdin hevur viðgjørt málið á fundi 19. November 2018, og mælir nevndin býráðnum 
til at góðkenna uppskotið til tilbúgvingarætlan og váðameting fyri kommununa, og at senda hesa við 
møguligum broytingum,  sambært stk. 3 til landsstýrismannin í tilbúgvingarmálum til kunningar.  
Sosattt skal tilbúgvingarætlanin og váðametingin verða send  FISK, att Andras Marr Poulsen, leiðara 
eftir at endalig avgerð er tikin av býráðnum. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð, áðrenn fundurin byrjaði, at hetta mál verður tikið av dagskrá til víðari viðgerðar eitt nú 
við atliti til neyvari greining av verandi útgerð hjá Sløkkiliðnum. (9-0). 
 

 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 22.00. 
 
 
Eivin Breiðaskarð 
 
 
Kristian Petersen 
 
 
Árant Berjastein 
 
 
Magni Herason Jøkladal 
 
 
Ólavur Larsen 

 
 
Eyðun á Lakjuni 
 
 
Sigurð S. Simonsen 
 
 
Edva Jacobsen 
 
 
Sonni á Horni 
 
 
Skrivari: 
 
 
Jákup Frants Larsen 

 



 
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 
 


