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Ár 2019 tann 12. desember kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í ovara sali í Mentanarhúsinum, hetta 
sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest  06. desember 2019 um innkalling til fundar. 
 
Sigurð S. Simonsen hevur við teldupost, dagfest 11. desember 2019 boðað frá, at hann vegna sjúku 
ikki hevur møguleika fyri at møta á býráðsfundinum, somuleiðis sum hann hevur boðað varaliminum 
Steinfinn Várlíð Jacobsen frá hesum. Steinfinn møtti á fundinum hansara vegna. Annars er býráðið 
kunnað sama dag um viðurskiftini. 
 

Árant Berjastein hevur boðað borgarstjóranum frá við telduposti 12. desember 2019, at hann ikki 
hevur møguleika fyri at møta til fundin vegna sjúku. 
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Mál nr. 45/2019.  
 
Ásetan av fundardøgum býráðsins fyri 2020. 
 
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið skriv frá borgarstjóranum, dagfest 04. desember 2019 við uppskoti 
um almennu býráðsfundirnar fyri 2020, sum hildnir verða niðan fyri standandi hósdagar kl. 19.00 í 
ovara sali í Mentanarhúsinum: 
 
30. januar, 27. februar, 26. mars, 30. apríl, 28. mai, 18. juni, 27. august, 24. september, 29. oktober, 
26. november og 10. desember. 
 
Mælt verður somuleiðis til, at ein býráðsfundur í 2020 verður hildin á Hellunum. 
 
Fundirnir hjá føstu nevndunum verða hildnir 2 vikur undan býráðsfundinum, tó heldur fíggjarnevndin 
fund eina viku undan. 
 
Avgerð: 
Uppskotini frá borgarstjóranum um almennu býráðsfundirnar fyri 2020 vórðu samtykt við tí broyting, 
at almennur býráðsfundur eisini verður hildin á Kambsdali. Býráðsfundurin á Hellunum verður hildin á  
vári 2020, meðan tann á Kambsdali verður hildin á heysti 2020. (8-0). 
 
 
Mál nr. 46/2019.  
 
Mál viðvíkjandi 2. viðgerð aveykajáttan til byggibúning av grundstykkjum á Bøvegi. 
 
Tekniska nevndin hevur á fundi tann 31. oktober 2019 viðgjørt arbeiðið við at planera grundstykkini 
við Bøveg, sum nú eru komin væl áleiðis. 

 
Frágreiðing um málið: 
 
Eykaveiting í sambandi við tvørennur, útreiðslur til matrikulering, príshækkingar av tilfari og tekniskar 
installatiónir til tvíhúsini. Ætlanin varð at planera  fyri 12 grundstykkjum, men hetta er síðan broytt 
soleiðis, at 3 grundstykkir eru til tvíhús, soleiðis at vit fáa 15 matriklar ístaðin fyri 12. 
 
Tilboðið var áljóðandi kr. 2.978.315,00, og verður meirkostnaðurin mettur at verða kr. 597.945,60. 
Ráðgevingin er mett at kosta kr. 120.000,00, og kostnaðurin av matrikuleringini er mettur at kosta kr. 
30.000,00. 



 
Samlaði kostnaðurin er mettur til at verða kr. 3.957.277,00 íroknað projektering og eftirlit og 
matrikuleringskostnað við 6,25% mvg. 
 
Umsitingin mælir til at fíggja meirkostnaðin av rakstrarstaði 637, sum er íløgukontoin til nýggjan 
kirkjugarð. 
 
Galdandi lóggáva og reglur á økinum eru: «Byggisamtyktin og matrikullógin». 
 
Tekniska nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 31. oktober 2019 og tekur undir við tilmælinum frá 
Umsitingini og heitir á fíggjarnevndina/býráðið um at góðtaka eykajáttanina/umflytingina. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá teknisku nevndini, dagfest 31. oktober 2019 um omanfyri 
nevndu viðurskifti, at tað er neyðugt at fáa til vega eina eykajáttan upp á kr. 597.945,60 til nevnda 
arbeiði, sum fyri størsta partin umfatar eyka arbeiði sambærtsáttmála við arbeiðstakara, ráðgeving, 
matrikulering vm. 
Á konto rakstrarstaði 632 “Kommunal útstykking” eru avsettar á konto 1341-00 kr. 5,0 mió, meðan 
roknað hevur verið við eini inntøku konta 4210-00 upp á kr. 2,5 mió, so talan er um nettoútreiðslu 
upp á kr. 2,5 mió. 
 
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi 13. november 2019, og mælir nevndin býráðnum til at 
veita eina  eykajáttan upp á kr. 597.945,60 til rakstrarstað 632 konto 3141-00 “Kommunal 
útstykking- byggibúning bústaðir”. 

 
Sosatt hækkar játtanin á rakstrarstaði 632 “Kommunal útstykking” á øki 6 úr kr. 5,0 mió upp í kr. 
5.597.945,60, eins og roknað verður við somu inntøku sum mett á kr. 2,5 mió. fyri sølu av 
grundstykkjum vm. 
 
Vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum, 
so verður útreiðslan fíggjað av umflyting frá rakstrarstaði 637 “Kirkjugarður íløga”, har avsettar eru 
kr. 1,0 mió í inniverandi fíggjarári. Sostatt lækkarar henda játtan við kr. 597.945,60 niður í kr. 
402.054,40. 
 
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 ikki útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap 
kommununar fyri 2019, við tað at henda verður fíggjað av umflyting av íløgujáttanum á økið 6 
“Teknisk mál”. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, sum lýst er omanfyri við eini umflyting, skal málið hava 1 viðgerðir 
í býráðnum,  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 viðgerðar á býráðsfundi tann 28. november 2019 og varð avgerð tikin um at taka 
undir við tilmælunum frá teknisku nevndini og fíggjarnevndini, og at beina málið ti. 2. og endaliga 
viðgerð á komandi býráðsfundi, sum hildin verður hósdagin 12. desember 2019. (9-0). 
 
Avgerð: 
Samtykt varð við 2. og endaligu viðgerð at veita eykajáttanina til útstykkingina við Bøveg á kr. 
597.945,60 rakstrarstað 632, sum verður fíggjað av rakstrarstaði 637, sum er íløga í nýggjan 
kirkjugarð. (8-0). 
 
 
Mál nr. 47/2019.  
 
Mál viðvíkjandi uppskoti til leigusáttmála millum kommununa og Havsbrún fyri matr. nr. 
239ap á havnarøkinum. 
 
Fyrisitingin hevur gjørt uppskot, dagfest 22. oktober 2019 til nýggjan leigusáttmála millum 
kommununa og Havsbrún fyri matr. nr. 239ap, sum er lendið undir nýggju fóðurgoymsluni hjá 
virkinum á havnarøkinum. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini tann 05. desember 2019, og mælir nevndin 
býráðnum til at taka undir við uppskotinum til leigusáttmála millum Fuglafjarðar kommunu og 

Havsbrún, dagfestur 22. oktober 2019.  
 



Umsitingin hevur tann 9. desember 2019 gjørt broytingar til uppskotið, hetta vísandi til § 1, soleiðis at 
henda grein er tillagað sáttmálanum millum kommununa og Havsbrún í sambandi við 
havnaútbyggingar § 5, stk. 4 um ognarviðurskifti, og er broytta uppskotið sent býráðslimunum sama 
dag. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá vinnunevndini varð samtykt við broytingini til § 1, dagfest 09. desember 2020. (8-0). 
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