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Ár 2018 tann tann 13. desember kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í ovara Sali í Mentanarhúsinum
móti bátahavnini, hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 06. desember 2018 um innkalling
til fundar.
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Mál nr. 46 /2018.
Uppskot um almennar býráðsfundir fyri 2018.
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið skriv frá borgarstjóranum, dagfest 05. desember 2018, har mælt
verður til, at almennu býráðsfundirnir fyri 2019 verða hildnir niðanfyri standandi hósdagar í ovara sali
í Mentanarhúsinum:
31. januar, 28. februar, 28. mars, 28. apríl, 30. mai, 20. juni, 26. september, 31. oktober, 28.
november og 12. desember.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við uppskotinum frá borgarstjóranum um ásetan av almennu
býráðsfundunum fyri 2019 við tí broyting, at býrásðsfundur eisini verður hildin 29. august og ein
fundur verður hildin á Hellunum. (9-0).
Mál nr. 47/2018.
Umsókn frá Havsbrún um byggiloyvi til silogoymslu.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá P/F Havsbrún, dagfest 09. januar 2018 um
principielt byggiloyvi til 8 siloir við eini hædd upp á 42 metrar og 10,8 metrar í diametur.
Í samband við viðgerð av hesum máli er Havsbrún biðið um visualisering av ætlanini, somuleiðis sum
íbúgvarnir “norðanfyri “ Kirkjurygg eisini eru kunnaðir um ætlanina. Í svarum dagfest 2. juli 2018 og
5. juli 2018 við undirskriftum frá íbúgvun norðanfyri Kirkjurygg verður mótmælt móti hesi ætlan.
Í skrivi dagf. 21.september 2018 er Havsbrún kunnað um mótmælini frá íbúgvum við fyrispurningi um
alternativa loysn.
Eftir áheitan frá Havsbrún varð tekniska nevnd á fundi við Havsbrún tann 24. oktober 2018 um hetta
mál, og verður í hesum sambandi víst til notat frá hesum fundi.
Vinnunevndin hevur á fundi tann 13.
niðurstøðu:

apríl

2018 viðgjørt hetta mál við soljóðandi

Havsbrún silogoymsla
Í skrivi dagf. 9. januar 2018 verður biðið um prinsipielt loyvi til uppsetan av 8 stk. goymslusiloum til
fiskamjøl, diametur 10 m og hædd 42 m. Í skrivi frá Vinnunevndini, dagfest 19. februar 2018 til
Havsbrún verður biðið um visualisering sum vísir útsjónd frá øllum vinklum.

Í skrivi dagfestum 12. mars 2018 frá Havsbrún eru móttiknar myndir, sum vísa útsjónd av hesum í
landslagnum.
Vinnunevndin tekur undir við, at mjølgoymslusiloirnar verða gjørdar sambart teimun í umsóknini
viðsendu tekningum, treyta av góðkenning frá býráðnum og møguliga øðrum relevantum
mynduleikum og ásetingar viðv. brunatrygd vera fylgdar.
Tá ið hetta viðførðir eina útfylling av umleið 14.100 m3 av gróti, og atløgusíðan verður stytt
munand,i og kommunan í fíggjarætlanini ikki hevur avsett pening til hesa íløgu, er neyðugt, at ein
fíggjarleistur hesum viðvíkjandi fyriliggur.
Kemur hetta uppá pláss kann umsóknin um principielt byggiloyvi verða viðgjørt av býráðnum.
Tilmæli frá teknisku nevndini frá 15. november 2018:
Tá ið mjølgoymslutunnlarnir hjá Havsbrún vóru gjørdir í 2015, varð økið til silogoymsluna partvís
planerað. Vísandi til viðgerð í vinnunevndini 13. apríl 2018 verður mælt til, at principielt loyvi kann
verður givið, tá ið ein endaligur fíggingarleistur er komin uppá pláss.
Ásett brunakrøv skulu
verða yvirhildin, somuleiðis sum neyðug atlit skulu verða tikin til, at
ferðsluviðuskiftini verða loyst á nøktandi hátt. Ætlan um, hetta skal verða loyst og góðkend av
kommununi, áðrenn projekteringin verður sett í sett í verk.
Byggingin skal verða skipað soleiðis, at tað verður væl koyrandi við trailara fram við silobygningunum
og niðan millum “Bláu goymslu”, sum nú er reyð á matr. nr. 239 og “Fóðurvirkið” á matr. nr. 239r.
Neyðugt verður eisini við umlegging av leiðingum og flytan av talvuhúsi, ljósmastur og pullarti.
Eisini skal atlit verða tikið til framtíðar kejbygging, og skal projektið verða tillagað hesum.
Støðutakan til nøgd av siloum og diametur verður tikin í samband við víðari viðgerð av hesum máli.
Projekteringaarbeiðið skal verða gjørt í tøttum samstarvi við teknisku deild við atliti til eina
heildarmeting av verandi umstøðum og framtíðarætlanum.
Einki tilfar skal verða sett í ordra, og einki arbeiði skal verða sett í verk, áðrenn endaligt byggiloyvi er
givið av býráðnum.
Avgerð:
Kristian Petersen setti fram soljóðandi broytingaruppskot á fundinum: ”Broytingaruppskot til
byggiloyvi til bygging av 8 siloum á havnarøkinum. ”Mælt verður býráðnum til, at tikið verður undir
við tilmælunum frá vinnunevndini og teknisku nevndini, tó soleiðis at givið verður Havsbrún prinsipiellt
loyvi til uppsetan av 8 stk. goymslusiloum til fiskamjøl, 42 metrar til hæddar og 10,8 metrar í
diametur.
Hesar verða staðsettar vestarfyri/niðanfyri verandi siloir, og verður verandi bryggjukantur fluttur út
áraka goymslubygningin hjá Havsbrún. Hesin kostnaður verður havsbrún at bera, sum umfatar bæði
neyðuga grótfylling og gerð av nýggjum bryggjukanti í somu longd sum verandi fóðurbryggja.
Ásett brunakrøv skulu verða yvirhildin, somuleiðis sum neyðug atlit skulu verða tikin til, at
ferðsluviðurskiftini verða loyst á nøktandi hátt. Ætlan um hetta skal verða lýst og góðkend av
kommununi, áðrenn projekteringin verður sett í verk.
Henda staðseting kemur ikki at gera størri skaða fyri íbúgvararnar omanfyri Havsbrún, enn verandi
siloir longu hava gjørt.
Økið heimanfyri hesar siloir verða munandi betri hvat ferðslu viðvíkir, umframt at hetta økið verður
munandi betri til framtíðar bygging av einum og hvørjum slag.
Uppskot frá Sigurð S. Simonsen um at beina málið aftur í nevnd grundað á at broytingaruppskotið
ikki hevði fingið neyðuga viðgerð. Uppskotið varð samtykt. (8-0). Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Eivin
Breiðaskarð, Kristian Petersen, Magni Herason Jøkladal,, Ólavur Larsen, Sigurð S. Simonsen, Eyðun á
Lakjuni og Edva Jacobsen. Blankt atkvøddi Árant Berjastein.
Mál nr. 48/2018.
Umsókn frá TN bygging um byggiloyvi til íbúðarbygging á vestara landinum.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá TN bygging, dagfest 20. november 2018 um
byggiloyvi til íbúðarbygning á vestara landinum sambært hjáløgdum tekningum.

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 03. desember 2018, men við tað at neyðugir
upplýsningar vænta í málinum, sí annars teldupost til TN bygging, dagfestur 04. desember 2018, so
varð semja um í nevndini at útseta viðgerðina.
Um neyðugu upplýsningarnir eru komnir áðrenn 9. desember 2018, so verðurein eykafundur hildin í
teknisku nevndini 10. desember 2018 og tilmæli latið býráðnum, somuleiðis sum undirliggjandi tilfar
saman við endaligum tilmæli verður latið býráðnum.
Avgerð:
Samtykt varð at taka máli av skrá, við tað at kommunan ikki hevur móttikið supplerandi tilfar frá TN
bygging, sí teldupost frá teknisku deildini til felagið, dagfest 04. desember 2018. Sostatt hevur
tekniska nevndin ikki havt møguleika fyri at viðgera umsóknina og koma við sínum tilmæli til býráðið.
(9-0). Avgerðin varð tikin, aðrenn fundurin varð settur.
Mál nr. 49/2018.
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. mai 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/viðmerkingar. Sosattt skal tilbúgvingarætlanin og váðametingin verða send FISK, att
Andras Marr Poulsen, leiðara eftir at endalig avgerð er tikin av býráðnum.
Málið varð á dagskrá til býráðsfundin 29. november 2018. Samtykt varð, áðrenn fundurin byrjaði, at
taka hetta mál av dagskrá til víðari viðgerðar, eitt nú við atliti til neyvari greining av verandi útgerð
hjá sløkkiliðnum.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá tilbúgvingarnevndini og góðkenna uppskotið til
tilbúgvingarætlan og váðameting fyri kommununa. Eftir góðkenning verður tilbúgvingarætlanin og
váðameting send Fiskimálaráðnum til viðmerkingar. Møguligar viðmerkingar verða lagdar fyri
tilbúgvingarnevndina til viðgerðar og um neyðugt lagdar fyri býráðið til avgerðar. (9-0).
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