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Ár 2020 tann 16. juni kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í Mentanarhúsinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest 12. juni  2020 um innkalling til fundar. Fundurin er sambært skriv frá 
borgarstjóranum framskundaður frá 18. Juni 2020 til 16. Juni, vegna serligar orsøkir. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Eivin Breiðaskarð 

Kristian Petersen 
Ólavur Larsen 
Magni Herason Jøkladal 
Sigurð S. Simonsen 
Eyðun á Lakjuni 
Edva Jacobsen 
 
Árant Berjastein hevur við telduposti, dagfestur 16. Juni 2020 boðað býráðnum frá, at hann gevur 
avboð til býráðsfundin vegna sjúku. 
 
Við á fundinum luttók eisini Marin Sólheim Thomsen, fíggjarleiðari, meðan mál nr. 14/2020, 15/2020, 
15/2020 og 16/2020, meðan málini vórðu viðgjørd og avgerðir tiknar. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, kommunustjóri 
 
 
Mál nr. 14/2020.  
 
Roknskapur kommununar fyri 2019 

 
Fuglafjarðar kommuna hevur tann 05. juni 2020 móttikið grannskoðaðan roknskap fyri kommununa 
og grannskoðarafrágreiðing fyri 2019 frá Januar – løggilt grannskoðaravirki, undirskrivaður av Fróða 
Sivertsen, statsaut. revisor og annars grannskoðaður av Snorra á Bøgarði, skrásettum grannskoðara. 
 
Fíggjarnevndin hevur á fundi tann 09. juni 2020 gjøgnumgingið roknskapin og 
grannskoðarafrágreiðingina saman við fíggjarleiðaranum Marini S. Thomsen  og Jákup Frants Larsen, 
kommunustjóra og samanhildið roknskaparøkini saman við fíggjarætlan kommununar fyri 2019. 
 
Býráðið hevur í árinum framt  4 eykajáttanir harav 3 eru beinleiðis  fíggjaðar við meirinntøkum av 
kommunuskatti og P/F skatti kr. 1.468.000,00, meðan ein er fíggjað av innistandandi peningi kr. 
3.500.000,00 til keypi av bygningi frá Betri banka til umsitingarbygning.  
 
Talan er um samlaðar eykajáttanir upp á  tilsamans kr 4.968.000,00, harav 2 av eykajáttanum eru til 
íløgur og 2 til rakstur. Eykajáttarnirnar eru útgreinaðar á hjáløgdu uppgerð frá fíggjardeildini, dagfest 
30. januar 2020, og sum víst verður niðanfyri: 
 

Dato: Íløgutekstur: Upphædd: Játtan: Slag av íløgu: 

     

28.02. 2019 Bygningur Betri banki 3.500.000,00 Lántøka Bygningur 

26.09. 2019 Rakstur Stropin 270.000,00 Meirinntøka Rakstur 

26.09. 2019 Íløga í Stropan 600.000,00 Meirinntøka Bygningur vm. 

12.12. 2019 Byggibúning Bøvegur 598.000,00 Meirinntøka Grundstykkir 

     

     

 Eykajáttanir tils. 4.968.000,00 

 
Útgreiningar av eykajáttanunum: 
 

Øki: Tekstur: Upphædd: Viðmerkingar: 

Øki 1 Kommunal fyrisiting 3.500.000,00 Fyrisitingarbygningur 

Øki 3 Børn og ung 870.000,00 Stropin 

Øki 6 Teknisk mál 598.000,00 Byggibúning Bøvegur 

    

 Eykajáttanir íalt 4.968.000,00  



 
 
 
Roknskapurin vísir eitt hall av gjaldføri frá rakstri á kr. 18.262.044,00 móti einum avlopi á kr.  
1.233.328,00 sambært góðkenda roknskapinum fyri 2018. 
 
Sambært høvuðsyvirliti í roknskapinum eru útgreiningarnar sýndar niðanfyri og samanhildnar í mun til 
góðkendu fíggjarætlanina við framdum  eykajáttanum og umflytingum í árinum netto. Tó framgongur 
fíggingin ikki av eykajáttanunum, lántøku, nýtsla av innistandandi vm.  í yvirlitinum. 
 
 

 Kontoheiti:   Roknskapur: Fíggjarætlan   Munur +/- 

        
1 Kommunal fyrisiting   10.371.429,00 9.289.000,00  1.082.429,00 
2 Almanna- og heilsumál   24.742.133,00 23.840.000,00  902.133,00 
3 Børn og ung   14.313.810,00 15.156.000,00  -842.190,00 
4 Undirvísing   5.803.261,00 3.322.000,00  2.481.261,00 
5 Mentan og frítíð   6.900.267,00 6.479.000,00  421.267,00 
6 
7 

Teknisk mál  
Kommunal virki 

  6.799.656,00 
-3.120.955,00 

5.916.000,00 
-5.565.000,00 

 883.656,00 
2.444.045,00 

1-7    65.809.601,00 58.437.000,00  7.372.601,00 
 

 
1 
 

Íløgur: 
Kommunal fyrisiting 

   
4.048.391,00 

 
3.500.000,00 

  
548.391,00 

2 Almanna- og heilsumál   2.247.616,00 6.400.000,00  -4.152.384,00 
3 Børn og ung   1.087.968,00 1.330.000,00  -242.032,00 
4 Undirvísing   25.283.772,00 36.795.000,00  -11.511.228,00 
5 Mentan og frítíð   11.460.615,00 11.980.000,00  -519.385,00 
6 Teknisk mál  

Kommunal virki 
  9.342.296,00 

-724.919,00 
8.800.000,00 
3.000.000,00 

 542.296,00 
-3.724.919,00 

7  
Økið 1-7 tilsamans 
 
§1 - § 7 tilsamans 
 
§ 20 Inntøkur 

             
     52.745.739,00  
     118.555.340,00 

 
   100.293.296,00    

 
71.805.000,00 

 
130.242.000,00 

 
86.462.000,00 

  
-19.059.261,00 

 
11.686.660,00 

 
13.831.296,00 

     
 

   

 Gjaldføri frá rakstri   18.262.044,00 43.780.000,00  25.517.956,00 
 
 
Fíggingin sambært góðkendu fíggjarætlanini fyri 2019 útyvir staðfestu skattainntøkur kr. 
102.424.981,00 – rentuútreiður/rentuskatt kr. 2.131.685,00 § 20 vm. = kr. 100.293.296,00 er framd 
við kr. 22,7 mió í lántøku, somuleiðis sum nýtslan av innistandandi varð mett til kr. 29,0.  
 
Meirinntøkan av skattainntøkum hevur verið kr. 15.962.981,00. Fyri størsta partin er talan um A+B 
skatt við meirinntøkum á kr. 6.296.810,00 og P/F Skattur við kr. 7.907.605,00. Haraftrat hevur 

kommunan fingið kr. 1.774.378,00 í hægri endurgjaldi frá landinum fyri kapitaleftirlønir. 
 
Tó er staðfest, at við tað at samlaða nýtslan sambært roknskapinum á íløgusíðuni varð væl minni enn 
mett, so hesi viðurskifti hava eisini ávirka gjaldføri positiva vegin 
 
Hinvegin eru avdráttirnir av lánum staðfestir til kr. 3.181.000,00 móti mettum kr.  5.000.000,00, sum 
eru kr. 1.819.000,00 minni enn mett í fíggjarætlanini fyri 2019. 
 
Íløgurnar eru annars útgreinaðar á blað síðu 386 í  grannskoðarafrágreiðingini.  
 
Lántøka er, sum omanfyri nevnt framd í 2019 upp á kr. 22,7 mió til fígging av kommunalum íløgum, 
tó fyri mesta partin í sambandi við  nýbygging av barnaskúlanum kr. 16,7 mió, sum upprunaliga eftir 
ætlan er mettur til kr. 101,0 mió. + umbyggingina av FK bygninginum kr. 3,0 ella tilsamans kr. 104,0 
mió.  Aftrat hesum kemur so kostnaður fyri nýggja fýrrúmið, sambygging av takinum millum nýggja 
barnaskúlan og 1964 skúlan og møgulig eykaarbeiði í sambandi við sjálva byggingina av 
barnaskúlanum vm. 
 
Talan er um játtan til íløgur undir  „øki 4“.  
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini 09. juni 2020, og mælir nevndin einmæld 
býráðnum til at góðkenna grannskoðaða roknskap kommunununar fyri 2019 uttan viðmerkingar.  
 
Grannskoðarafrágreiðingin verður send  býráðslimum í trúnaði saman við málinum. 



 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna roknskap kommununar fyri 
2019 uttan viðmerkingar (8-0). Roknskapurin og grannskoðarafrágreiðing vórðu undirskrivað á 
fundinum.  
 
 
Mál nr. 15/2020. 

 
2. viðgerð av uppskoti til broytingar í kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu.  
 
Kommunustjórin hevur sent uppskot til vinnu- og teknisku nevnd 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 heitið 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 á býráðssundi 28. mai 2020: 
 
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. (7-1-0). 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. 
 
Avgerð: 
Broytingaruppskot frá Ólavi Laresn um at broyta heitið á vinnunevndini til vinnu- og havnanevnd § 26 
í kommunustýrisskipanini. Atkvøtt vasrð fyrst um broytingaruppskotið, sum varð samtykt. (8-0). 
 
Atkvøtt varð síðan um uppskotini frá teknisku- og vinnunevndini. Samtykt varð at taka undir við 
tilmælunum frá vinnu- og teknisku nevndini og endaliga góðkenna broytingar í 
kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu § 24 og 26. (7-2). Fyri atkvøddu Eivin 
Breiðaskarð, Kristian Petersen, Magni Herason Jøkladal, Sigurð S. Simonsen, Edva Jacobsen, Eyðun á 
Lakjuni, meðan Ólavur Larsen og Sonni á Horni atkvøddi ímóti. Tann parturin sum umfatar heitið á 
broytingini frá vinnunevndini til vinnu- og havnanevnd varð tikin úr tí partinum av tilmælinum frá 
vinnunevndini, við tað at broytingaruppskotið frá Ólavi Larsen um sama varð einmælt samtykt sum 
broytingaruppskot. 
 
 
Mál nr. 16/2020.  
 
Mál viðvíkjandi uppskoti um broytan av “Kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar 
kommmunu” § 25.  
 
Viðgerð og tilmæli frá vinnunevndini 20. februar 2020: 
 
Kommustjórin hevur sent vinnunevndini og mentamálanevndini uppskot um broytingar í § 25 í 
kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu um at flyta málsøkið ferðavinna/kunnungarstova 
frá vinnunevndini til mentamálanevndina. 
 
Um broytingar skulu gerast í býtinum av málsøkjum millum nevndir, krevst ein viðgerð og eitt tilmæli 
frá vinnunevndini. 
 
Vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 20. februar 2020, og mælir nevndin einmælt 
býráðnum til at taka undir við uppskotinum til broytingar í kommunustýrislógini til § 25. 
 
Viðgerð og tilmæli frá mentamálanevndini frá 04. Juni 2020: 
 
 

Tilmæli um flyting av málsøki ferðavinnu/kunningarstovu til at liggja undir § 25 á mentanarnevndini 
 



Vísandi til fund tann 21. Oktober 2019 um ferðavinnu og øki 140 , so varð komið inn á viðurskifti í 
kommunustýrisskipanini, har ferðavinna/ kunningarstova liggur undir 2 nevndum nevnliga 
mentamálanevndini og vinnunevndini.  Mentamálanevndin umsitur starvsfólk og dagligan rakstur vm 
av Fuglafjarðar kunningarstovu, meðan vinnunevndin sambært kommunustýrisskipanini umsitur 
ferðavinnu.  
 
Hartil liggur fíggjarligi parturin undir øki 1, sum er kommunal fyrisiting, rakstrarstað 140.  
Mentamálanevndin hevur á fundi 4. juni 2020, umrøtt flytingina av málsøki 140. Sambært 
fíggjarmálaráðnum skal málsøkið liggja á øki 1 ella á øki 7, meðan umsitingin kann liggja undir 
mentamálanevndini.  
 
Mentamálanevndin er sinnað at umsita økið og av somu orsøk varð stig tikið til omanfyrinevnda fund 
21. oktober 2019, har víst var á møguleikar innan ferðavinnuna: Sí viðfesta upprit. Bilag 1. Sí 
somuleiðis leinkjur í bilag 1. 
 
Í fylgi bilag 1. liggur ein potentiell ótróytt inntøkukelda fyri Fuglafjarðar kommunu á 12 mió kr og 19 
ársverk. Men fyri at fáa atgongd til hesa inntøkukeldu, krevst at eitt ávíst fyrireikingararbeiði verður 
gjørt og at Fuglafjarðar býráð politiskt tekur avgerð um at seta sjóneykuna á økið og prioritera økið.  
 
Sambært fíggjarætlan kommunurnar fyri 2020, sí bilag 2, so er einans peningur settur av til lønir á  
málsøki 140 og sostatt hevur býráðið politiskt tikið avgerð um niðurprioritera økið og hesa potentiellu 
inntøkukeldu, ið liggur á økinum.  
 

Um vit sambæra málsøkið 140 við sama øki í Runavíkar kommunu(RK), sí bilag 3, so síggja vit at RK 
setur trýfalt so nógvan pening av til økið og sostatt málrætta fer eftir at fáa eina størri inntøkukeldu 
av ferðavinnuni. Tó skal gerast vart við at kunning um kommununa og samskifti liggur undir øðrum 
øki í RK og tískil skal ein slík avseting leggjast afturat. 
 
Orsøkin til at mentamálanevndin vil vísa á hesi viðurskiftir er, at mentamálanevndin við at umsita 
málsøkið, vil hava politiska prioritering til økið og at býráðið fær størri innlit í hvørjir møguleikar liggja 
innan økið.  
 
Mentamálanevndin hevur á fundi 4. juni 2020, umrøtt málið og vil mæla til at málsøki 140 
umsitingarliga verður lagt undur mentamálanevndina § 25. 
 
Avgerð: 
 
Samtyykt varð at taka undir við tilmælunum frá vinnunevndini og mentamálanevndini, soleiðis solieðis 
at ferðavinna/kunningarstova verða løgd undir § 25í kommunustýrisskipanini mentamálanevndina, og 
at máløkið undir 1 Kommunalfyrisiting rakstrarstað 140 verður flutt til § 25 til mentamálanevndina. 
Málið verður beint til 2. Viðgerð á komandi býráðsfundi. (8-0). 
 
 
Mál nr. 17/2020. 
 
Umsókn frá MOWI Faroes P/F um byggiloyvi til vatngoymslubrunnar til smoltstøðina á 
Hellunum. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá MOWI, dagfest 8. Juni 2020 saman við tekningum 
um byggiloyvi til tveir goymslutangar og eitt teknikkhús í sambandi við smoltstøðina Laxá á Hellunum. 
 
Heilsufrøðisliga Starvsstovan hevur umhvørvisgóðkent ætlanina, við tað at galdandi 
umhvørvisgóðkenning av Laxá eisini kann fevna um ætlaðu útbyggingina. 
 
Tá ið økið, har byggingin skal fara fram er uttangarðs, so hevur umsitingin sent móttikina tilfarið frá 
MOWI víðari til Nátúrufriðingarnevndina fyri Eysturoyar sýslu til ummælis. Sambært formanninum 
kann málið verða viðgjørt av teknisku nevndini síðuloypandi við viðgerðina í Nátúrufriðingarnevndini. 
 
Vísta staðsetingin av goymslutangunum og teknikkhúsinum er á einum øki, sum MOWI leigar frá 
Skarðhaga. 
 
Sambært byggisamtyktini er økið útlagt sum landbúnaðarøki, har virksemi viðvíkjandi fiskaalistøðum 
er loyvd. 
 
Tekniska umsitingin mælir til at geva byggiloyvi sambært fyriliggjandi umsókn við tilhoyrandi skjølum, 
treytað av góðkenning frá Nátúrufriðingarmyndugleikunum og loyvi frá Skarðhaga. Planeringsarbeiðið 
og umlegging av áum í økinum  verður gjørd í samráð við kommununa. Umsøkjarin ber kostnaðin av 
hesum arbeiði. 

 



Tekniska nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 26. November 2019 og tekur nundir við tilmælinum frá 
umsitingini. Ískoyti. Málið hevur verið fyri í teknisku nevndini og verður nú lagt fyri vinnu- og 
havnanevndina til viðgerðar. 
 
Vinnu- og havnanevndin hevur viðgjørt málið á fundi 22. apríl 2020 og tekur undir við tilmælinum frá 
umsitingini og avgerðini hjá teknisku nevndini. 
 
Ískoyti: 
 
Málið um bygging av tveimum vatngoymslutangum saman við einum teknikkhúsi hevur verið fyri í 
Nátúrufriðingarnevndini fyri Eysturoyar sýslu og góðkent. Málið hevur síðan verið fyri í 
Yvirfriðingarnevndini til viðgerðar, og varð niðurstøðan tann, at MOWI vórðu noyddir at finna aðra 
staðseting og gera eina visualisering, tí mett var, at byggingijn neit umhvørvið. Eisini viðmerkti 
Yvirfriðingarnevndin, at bygt varð yvir tvær smáar áir. 
 
MOWI hevur funnið eina aðra staðseting og sent Yvirfriðingarnevndini og kommununi eina aðra 
staðseting saman við nýggjar umsókn. Víst verður til FK J.nr. 20/00179-11, sum er ein umsókn 
saman við eini plantekning. 
 
Nýtt tilmæli frá umsitingini: 
 
Umsitingin hevur gjøgnumgingið umsóknina og mælir til at ganga umsóknini á møti, treytað av at 
Yvirfriðingarnevndin gevur sítt samtykki.  

 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 10. juni 2020, og mælir ein samd nevnd 
býráðsnum til at geva MOWI byggiloyvi til nýggja staðseting. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá teknisku nevndini frá 10. juni 2020 varð einmælt samtykt. (8-0). 
 

 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 23.00. 
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