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Ár 2020 tann 28. mai  kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í ovara sali Mentanarhúsinum móti báta 
havnini, hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 22. mai  2020 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Eivin Breiðaskarð 
Kristian Petersen 

Árant Berjastein 
Magni Herason Jøkladal 
Ólavur Larsen 
Eyðun á Lakjuni 
Edva Jacobsen 
Steinfinn Várlíð Jacobsen 
 
Býráðið hevur móttikið teldupost frá Sigurð S. Simonsen, býráðslimi dagfestur 25. mai 2020, at hann 
ikki møtir á fundinum vegna ógjegni, og at varalimur hansara á lista B Steinfinn Várlíð Jacobsen tekur 
sæti hansara vegna. Býráðið tekur einmælt undir við áheitanini frá Sigurði S. Simonsen og at 
Steinfinn Várlíð Jacobsen tekur sæti á býráðsfundinum sum varalimur hansara á lista B. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, kommunustjóri 
 
 
Mál nr. 11/2020.  
 
Umsókn frá Teknistovan Gøta fyri P/F Sandgrevstur um byggiloyvi  til bygning millum 
verandi bygning á matr. nr. 239n og stuðlamúrin fram við høvuðsvegnum. 
 
Málið um byggiloyvi til Sandgrevstur P/F snýr seg um ein bygning, sum liggur millum verandi bygning 
á matr. nr. 239n og stuðlamúrin fram við høvuðsvegnum. Grannarnir oman fyri vegin hava kært málið 
til Vinnumálaráðið, men tá ið einki byggiloyvi fyriliggur, kann málið ikki verða kært. 
 
Tað inniber, at um eitt byggiloyvi verður givið, so skal kommunan boðað ráðnum frá, solieðis at tey 
kunnu viðgera kærumálið hjá grannunum. 
 
Umsitingin hevur viðgjørt málið út frá fyriliggjandi tilfari í málinum, og hevur eftirlýst eina meira 
innbjóðandi endamynd niðan móti vegnum. Fyri at lýsa málið meira nágreinuliga  í samband við 
útsýni, hevur umsitingin gjørt eina uppmáting av verandi bygningi og økinum rundanum, solieðis at til 
hevur borið at gjørt tvørskurðar og eitt 3D modell. 
 
Málið varð viðgjørt á fundi í teknisku nevndini tann 23. Februar 2020. Niðurstøðan varð tá, at 
kommunan ynskti meira nágreiniligt tilfar at taka støðu út frá. 
 
Umsitingin hevur móttikið nýggjar dagførdar tekningar 7. Mai 2020 frá ráðgevaranum Teknistovan 
Gøta vegna Sandgrevstur. Umsitinigin hevur viðgjørt umsóknina, og tekningar eru sendar til 
tilbúgvingarleiðaran, har hann viðgerð tað brunatekniska. 
 
Umsitingin mælir tann 12. mai 2020 til at ganga umsóknini um byggiloyvi á møti, havandi í huga, at 
mønan á bygninginum er snarað til at ganga oman og niðan, og at bygningurin ikki er so breiður, sum 
undanfarin uppskot. Hædd frá gongubreyt og upp til takskegg er 3,06 metrar, og ein hædd frá 
gongubreyt og upp á mønuna er 4,27 metrar. Víst verður til mál FK j.nr. 20/00119-7. 
 
Tekniska nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 14. Mai 2020 og tekur undir við tilmælinum frá 

umsitingini um at geva Sandgrevstur P/F byggiloyvi sambært umsóknini frá ráðgevanum Teknistovan 
Gøta. 
 
Avgerð: 
 
Samtykt varð at taka málið av skránni og beina tað aftur í  nevnd, við tað at tilmæli er júst komið frá 
tilbúgvingarleiðaranum/tekniska leiðaranum um brunaviðurskifti viðvíkjandi byggingini hjá P/F 
Sandgrevstur. Málið verður lagt fyri komandi býráðsfund. (6-0). Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Eivin 
Breiðaskarð, Kristian Petersen, Magni Herason Jækladal, Ólavur Larsen og Árant Berjastein. Blankt 
atkvøddu Edva Jacobsen, Eyðun á Lakjuni og Steinfinn Várlíð Jacobsen. 



 
 
 
Mál nr. 12/2020.  
 
Fyrsta viðgerð av uppskoti til broytingar í kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar 
kommunu.  
 
Kommunustjórin hevur sent uppskot til vinnu- og teknisku  um broytingar í § 25 og 26 í 
kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu um heimildir til vinnunevndina at umsita byggimál 
á havna- vinnu- og ídnaðarøkjum, eins og heitoð á vinnunevndini verður broytt til vinnu- og 
havnanevndin.  
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini 20. februar 2020, og mælir nevndin einmæld 
býráðnum til at taka undir við uppskotinum sambært fylgisskjali. Ein samd vinnunevndin mælir eisini 
býráðnum til, at heitið á vinnunevndini verður vinnu- og havnanevndin. 
 
Tekniska nevndin hevur viðgjørt uppskotið á fundi 23. apríl 2020 og tekur undir við oman fyri nevndu 
broyting til § 25 og 26 í kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu. 
 
Við tað at tilmæli ikki er komið frá mentamálanevndini, so verður tann parturin um flyting av  í 
uppskotinum um ferðavinnu/kunningarstovu vm. § 24 ikki tikin við, sjálvt um tilmæli fyriliggur frá 
vinnunevndini eisini um henda partin. 

 
Avgerð: 
 
Samtykt varð at taka undir við tilmælunum frá vinnu- og teknisku nevndini og beina málið til 2. og 
endaliga viðgerð á býráðsfundinum 18. Juni 2020. (7-1). Fyri atkvøddui Eivin Breiðaskarð, Kristian 
Petersen, Magni Herason Jøkladal, Steinfinn V. Jacobsen, Edva Jacobsen, Eyðun á Lakjuni og Ólavur 
Larsen, ímóti atkvøddi Árant Berjastein, meðan Sonni á Horni atkvøddi blankt. 
 
 

 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21.00. 
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