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Ár 2020 tann 27. august kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í Mentanarhúsinum, hetta sambært skriv 
frá borgarstjóranum, dagfest 21. august 2020 um innkalling til fundar. 
 
Sigurð S. Simonsen hevur heitt á borgarstjóran um at flyta mál nr. 4 á dagskránni “Byggiloyvi til 
Sandgrevstur”, so hetta vegna umstøðurnar viðvíkjandi gjegni hansara kann verða viðgjørt sum mál 
nr. 1 ella mál nr. 6. Varalimur hansara Steinfinn Várlíð Jacobsen á lista B kemur at møta hansara 
vegna, tá ið hetta mál verður viðgjørt og avgerð tikin. Borgarstjórin hevur avgjørt at flyta mál nr. 4 til 
mál nr. 1, og hava Sigurð og býráðslimirnar tann 24. August 2020 fingið teldupost um hesa avgerð. 
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Mál nr. 20/2020.  
 
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 2000. 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. 
 
Broytingaruppskotrmønan 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 á býráðsfundi 28. mai 2020: 
 
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 Jøkladal, Ólavur Larsen og Árant Berjastein. Blankt 
atkvøddu Edva Jacobsen, Eyðun á Lakjuni og Steinfinn Várlíð Jacobsen. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur havt fund við eugaran av Sandgrevstri saman við ráðgevara hansara í heusm máli. 
Fundurin snúði seg um treytir, sum eru týdningarmiklar hjá kommununi at fáa við í eitt komandi 
byggiloyvi. 
 
Sambært nýggju tekningunum standa endasúlurnar niður við stuðlamúrinum, sum kommunan hevur 
latið byggja. Men endin á bygninginum er projekteraður til at hvíla á yvirkantin á stuðlamúrinum. 
Eisini varð umrøtt, hvat bygningurin skal brúkast til. Svarið var, at bygngurin skal nýtast til 
fóðurgoymslu. 
 
Treytirnar eru hesar: 
 

1. At Fuglafjarðar kommuna er skaðaleys, um múrurin fer at leka ella væta á innsíðuni av 
einum komandi bygningi. 

2. Um kommunan av eini ella aðrari orsøk hevur fyri neyðini at umvæla múrin, so skal 
kommunan haldast skaðaleys, um so er, at endaveggurin ella partar av honum má takast frá 
ella takast niður. 

3. Bygningurin skal nýtast til fóðurgoymslu. 
4. Tá ið byggiloyvi verður givið, verða treytirnar skrivaðar í byggiloyvi, sum verður tinglýst á 

ognina og í bygninginum. 

 
Tilmæli: 
Umsitingin mælir 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 er ikki 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 m. 
 
Víst verður til FK. J.nr. 20/00119-7.  
 
Ískoyti til fyrra tilmæli: 
 
Treytirnar í punkt 1 til 4 skulu uppfyllast og tinglýsast á ognina og í bygninginum. Nú kann 
verkætlanin brunaviðgerðast, tí vit vita, hvør nýtslan av bygninginum verður. Mælt verður til at geva 
prinsipiellt byggiloyvi, fyri síðan at geva endaligt byggiloyvi, tá ið umsitingin hevur endaliga viðgjørt 
málið. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 02. Juli 2020, og tekur nevndin 
einmælt undir við tilmælinum. 
 
Avgerð: 
Broytingaruppskot frá Eivin Breiðaskarð, dagfest 27. August 2020 varð samtykt. (6-2-0) Fyri atkvøddu 
Sonni á Horni, Eivin Breiðaskarð,  Magni Herason Jøkladal, Eyðun á Lakjuni, Edva Jacobsen og 
Steinfinn Várlíð Jacobsen. Ímóti atkbøddu Ólavur Larsen og Árant Berjastein. Kristian Petersen 
atkvøddi blankt. 
 
Samtykt varð at geva Sandgrevstri prinsipiellt byggiloyvi til fóðurgoymslu á økinum frá matr. nr. 239n 
og Bakkaveg, við teiomum treytað, um nevndar eru í broytinagruppskotinum. (5-3-0). Fyri atkvøddu  
Eivin Breiðaskarð, Kristian Petersen, Magni Herason Jøkladal, Eyðun á Lakjuni, Edva Jacobsen og 
Steinfinn Várlíð Jacobsen. Ímóti atkvbøddu Sonni á Horni, Ólavur Larsen og Árant Berjastein. Blankt 
atkvøddi Kristian Petersen. 
 
Steinfinn Várlíð Jacobsen fór av fundinum kl. 20.20, tá Sigurð S. Simonsen aftur tók sæti. 
 
 
Mál nr. 21/2020.  
 
Mál viðvíkjandi 1. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlanarkarm fyri kommununa 2021. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 17. august 2020 til fyribils 
fíggjarætlanarkarm fyri kommununa fyri 2021 sum í fyrstu atløgu bert umfatar fíggjarligar karmar fyri 
nevnda fíggjarár. 
 
Vísandi til § 39, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við gildiskomu tann 01. 
januar 2001, so skal fíggjarnevndin fyri 1. oktober leggja uppskot til fíggjarætlan fyri býráðið. 
Sambært stk. 2 í somu grein stendur, at kommunustýrið skal viðgera uppskot til fíggjarætlan 2 ferðir 

við í minsta lagi 14 daga millumbili, og skal ætlanin verða endaliga samtykt í seinasta lagi 01. 
desember. 
 



Skattagrundarlagið fyri 2021 er ikki roknað út frá upplýsningum frá Taks, við tað at upplýsningar um 
framroknaðar skattainntøkur enn ikki eru innkomnir, men er grundarlagið sama sum við góðkendu 
fíggjarætlanini fyri 2020.  
 
Metta skattskylduga inntøkan hjá kommununi  verður sambært yvirlitinum kr. 365.000.000,00 og 
botnfrádrátturin til kr. 36.500.000,00, so bruttoskatturin við 21,5%-um verður mettur til kr. 
70.627.500,00.  
  
Barnatalið er 408, og barnafrádrátturin er ásettur til kr. 7.500,00 pr. barn í 2021, sum er sama 
upphædd sum fyri 2020, og verður hesin mettur til kr. 3.060.000,00, so metti A+B skatturin  eftir 
henda frádrátt verður kr. 67.567.500,00.  
 
Henda upphæddin verður nakað niðanfyri framrokningarnar av A+B skattinum fyri 2020, havandi í 
huga, at kommunan fyri fyrstu 7 mánaðarnar hevur fingið kr. 2,3 mió meira í kommunuskatti, og at 
vanliga liggja seinastu 7 mánaðarnir av árinum væl omanfyri metingina. Tó mugu vit vera sera varin í 
sambandi við metingina av A+B skattinum fyri 2021, men vit fáa framyvir inntøkumetingar frá Taks, 
sum geva okkum neyðugar ábendingar fyri 2021.  
 
Tó vísa avrokningarnar av A+B skatti frá august mánaða 2019 til árslok 2019 eina inntøku upp á kr. 
28,3 mió, meðan metingin fyri somu mánaðar vísti 25,1 mió, so talan varð um  eina meirinntøku fyri 
nevndu mánaðar á kr. 3,2 mió svarandi til 12,7 %. 
 
Tó verður mælt til at vísa fíggjarligt varsemi bæði við inntøku- og útreiðslumetingum, við tað at 

kommunan neyvan kemur at hava so gott fíggjarligt roknskaparár í 2021, eins og fíggjarætlanin fyri 
2020 byggir bæði á lántøkur á kr. 22,3 mió og nýtslu av innistandandi á kr. 26,5 ella tilsamans kr. 
48,3, sum ávirkan rakstrarúrslitið negativt. Eisini má verða havt í huga, at kommunan hevði eitt 
rakstrarhall í 2019 upp á kr. 18,2 mio. Hinvegin verða stórar íløgur framdar í 2020 mettar brutto kr. 
83,7 mió., meðan staðfestar eru kr. 52,7 mió í góðkenda roknskapinum fyri 2019.  
 
Hjálagda uppskot, sum fíggjarnevndin hevur viðgjørt á fundi 19. august 2020 og har broytingar eru 
framdar í mun til uppskotið frá fyrisitingin, so uppskotið javnvigar við kr. 127.792.500,00  somuleiðis 
sum roknað verður við einum rakstraravlopi upp á kr. 24.392.500,00, sum nýttar kunnu verða til 
íløgur yvir rakstur. 
 
Nevndin hevur ikki gjørt nakrar avsetingar til íløgur, og verður hesin parturin tikin við í endaligu 
viðgerðini, eftir at føstu nevndirnar eru komnar við sínum ætlanum fyri teirra økir fyri 2021. 
Spurningurin er so, um meirútreiðslur koma til  íløga í nýggjan barnaskúla í Fuglafirði, hetta sambært 
avgerð hjá býráðnum um byggileist 2016-2020 upp á kr. 106,0 mió tilsamans.  
 
Hinvegin er so spurningurin um liðuggerð av ítróttarhúsinum, umbyggingar av 1964 skúlanum 
(Framvit), byggibúningar, íbúðarbygging vm., avseting til FK bygningin til heilsutænastur, ráðhúsið í 
miðbýnum vm. 
 
Rakstrarútreiðslurnar brutto verða mettar til kr. 93.400.000 og netto til kr. 63.200.000,00, 
rentuútreiðslurnar + rentustuðulin til kr. 4,0 mió og avdráttirnir av føstum lánum til kr. 6,0 mió. Í 
sambandi við avdráttirnar av lánum er møguleiki fyri at tosa við lánstovnar og at fáa lækkað 
avdráttirnar nakað, so størri rúm er fyri øðrum íløgum yvir raksturin.  
 
Hinvegin er so spurningurin, um kommunan eisini eigur at umrøða spurningin um at avseta størri 
upphædd til avdráttir av lánum, so kommunan kann gjalda lánskuldina niður upp á stytri tíð. 
 
Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 67.567.000,00 við einum skattaprosenti upp á 21,5%, 
partafelagsskatturin verður fyribils verður til kr. 14,0 mió og inntøkur frá tí almenna fyri eldraøkið til 
kr. 16,0 mió, meðan eingin inntrøka fyribils er avsett við sølu av grundstykkjum. Møguligar inntøkur 
verða inntøkuførdar undir íløgum teknisk mál øki 6. 
 
Staðfest er, at inntøkurnar úr landskassanum til eldraøkið hava verið kr. 658.000,00 minni í 2018 enn 
í 2017, við tað at tíðaravmarkaða játtanin, sum býtt varð út eyka til kommunur er fallin burtur í 2017, 
men hinvegin verður mett, at inntøkan úr landskassanum fyri 2021 verður áleið sama sum fyri 2020, 
møguliga nakað hægri (16,0 mió >). 
 
Avgerð er tikin av býráðnum um, at FK bygningurin skal verða nýttur til heilsutænastur, eftir at nýggi 
barnaskúlin verður tikin í nýtslu á heysti 2020. Neyðugt verður tí til íløguavseting til broytingar av 
innrættingi vm. av hesum bygningi í 2021 og 2022. 
 
Fíggjarnevndin samtykt á fundi 19. august 2020 at leggja fyriliggjandi uppskot til fíggjarkarm fyri 
býráðið til 1. viðgerð. 
 

Eftir 1. viðgerðina í býráðnum verður fíggjarætlanaruppskotið viðgjørt og gjøgnumarbeitt í føstu 
nevndunum í samráð við stovnsleiðarar og ábyrgdarfólk. 
 



Heitt verður staðiliga á nevndirnar um at fara undir fíggjarætlanararbeiðið fyri teirra økir beinanvegin, 
soleiðis at fíggjarnevndin kann viðgerða endaligu uppskotini eftir temadagar býráðsins seinast í 
oktober, so nevndin hevur neyðuga tíð til at gera sítt endaliga arbeiðið, áðrennn endaligt tilmæli 
verður latið býráðnum. 
 
Somuleiðis verður víst til skriv, sum fíggjarnevndin tann 27. januar 2020 hevur sent føstu nevndunum 
og deildarleiðarunum um byrjaranararbeiði við fíggjarætlanini fyri teirra málsøki fyri 2021. Hetta er 
ein leistur, sum vit sum kommuna eiga at nýta í sambandi við fíggjarætlanararbeiði fyri at ikki 
meginparturin av arbeiðinum verður gjørt í seinastu løtu. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá fíggjarnevndini varð samtykt. (9-0). 
 
 
Mál nr. 22/2020. 
 
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 óbroytt 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 á býráðsfundi 16. Juni 2020: 



 
Samtykt varð at taka undir við tilmælunum frá vinnunevndini og mentamálanevndini, soleiðis solieðis 
at ferðvinna/kunningarstova verða løgd undir § 25 í 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). 
 
 
Avgerð: 
Samtykt varð við 2. Viðgerð at taka undir við tilmælunum frá vinnunevndini og mentamálanevndini, 
soleiðis solieðis at ferðvinna/kunningarstova verða løgd undir § 25 í 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. (9-0). 
 
Málið hevur verið til 1. Viðgerð á býráðsfundi 16. juni 2020.  
 
 
Mál nr. 23/2020.  
 
Tilmæli frá Framvit av byggistigi 2 og 3 av Fuglafjarðar skúla. 
 
Mentamálanevndin hevur á fundi tann 18. juni 2020 umrøtt byggiskránna og tilmæli frá stýrinum fyri 
Framvit frá 11. juni 2020.  
 

Nvendin tekur undir við tilmælinum frá Framvit og mælir Fuglafjarðar býráði somuleiðis at taka undir 
við tilmælinum.  
 
Avgerð: 
Tilmælini frá mentamálanevndini og stýrinum fyri Framvit vórðu samtykt. (8-0). Fyri atkvøddu Sonni á 
Horni, Eivin Breiðaskarð, Kristian Petersen, Ólavur Larsen, Árant Berjastein, Eyðun á Lakjuni, Sigurð 
S. Simonsen og Edva Jacobsen. Blankt atkvøddi Magni Herason Jøkladal. Sostatt hevur býráðið 
samtykt byggistig 2 og 3 av Fuglafjarðar skúla. 
 
 
 
Mál nr. 24/2020.  
 
Umsókn frá Havsbrún um byggiloyvi til “fóðurlinju 3”. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Havsbrún, dagfest 30. Juni 2020 um byggiloyvi til 
“fóðurlinju 3”. Bygningurin er staðsettur í heimara enda á verandi fóðurgoymslu II á matr. nr. 239ac. 
Bygningurin umfatar ein bygning b*l*h = 37,00*24,80*35 m. Til maskinútgerð til fóðurframleiðslu, og 
ein bygning b*L*h 6,8*14,15*23,6 m til maskinútgerð til avsekking. 
Ásetingar í byggisamtyktini fyri havnaøki eru hesar: 
 

1. Økið verður lagt av til havnaøki, endamál og virki, ið hava samband við skipaferðslu og 
fiskivinnu. 

2. Byggistigið fyri havnaøkið sum heild má ikki fara upp um 0,8 m. Hæddir á húsumm skulu 
verða settar í hvørjum einstøkum føri út frá heildarmeting av nýtslu og skapi. 

3. Í niðastu hædd er ikki loyvt at innrætta skrivstovur, umklæðingarrúm, matstovur, køk, o.t. 
4. Inn frá sunnara parti á havnaøkinjum verða goymsluhallir gjørdar inni í fjallinum. 
5. Bygging má ikki verða nærri bryggjutrom enn 15 m. Tá serligar orsøkir tala fyri hesum, 

kunnu smærri bygningar til serstaka pumpu-, krana- og flutningsútgerð verða nærri 
bryggjutrom enn 15 m. 

6. Mest loyvda hædd á bygningum er 15 m. Tá serligar orsøkir tala fyri tí, kunnu silobygningar, 
goymslutangar og bygningar til serstaka maskinútgerð á økinum frá Kirkjuryggi og suðureftir, 
sum krevja meira hødd og sum strekkja seg yvir eitt lutvíst minni øki verður hægri enn 15 m. 

 
Verandi havnaøki sunnan fyri Kirkjurygg er umleið 80.000 m2. Verða ætlaðu 8 siloir og fyriliggjandi 
fóðurlinja 3 bygd sambært fyriliggjandi ætlan, verður samlaða byggistigi á bygningum, sum er hægri 
enn 15 m á økinum sunnar fyri Kirkjurygg, umleið 0,08, har ásetta byggistigi er 0,8. Samlaða 
byggistigið verður ikki ávirka av hesi bygging. 
 
Mett verður tí, at ætlaða byggingin viðvíkjandi fóðurlinju 3 er innan fyri ásetingar í grein 6 “ásetingum 
fyri havnaøki”. 
 
Tá ið bygningurin viðvíkjandi fóðurlinju 3 verður mettur at verða innan fyri ásetingarnar í 
byggisamtyktini, verður mælt til, at treytað byggiloyvi verður givið, soleiðis at arbeitt kann verða fram 
ímóti, at bygt verður verður sambært fyriliggjandi ætlan, og at ásetingar um brunakrøv, sum 

byggimyndugleikin kann góðtaka, verður yvirhildin. Í hesum sambandi verður heitt á Havsbrún at 
nýta serfrøðingar í brunatrygd sum ráðgeva. 
 



Atlit til útsjónd og lit skulu takast til bygningin, sum kommmunan kann góðtaka. 
 
Einki tilfar skal verða sett í ordra og einki arbeiði skal verða sett í verk, áðrenn endaligt byggiloyvi er 
givið av býráðnum. 
 
Tilmæli: Vísandi til omanfyri nevndu frágreiðing í nevndartekstinum, verður mælt til, at treytað 
byggiloyvi verður givið sambært fyriliggjandi umsókn, og at málið verður beint víðari til býráðið til 
støðutakan. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnu- og havnanevndini tann 17. Juli 2020, og mælir ein 
samd nevnd býráðnum at at taka undir við omanfyri standandi tilmæli. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá vinnu- og havnanevndini varð samtykt við ískoyti frá Kristian Petersen, formanni í 
vinnunevndini, dagfest 27. August 2020. (6-3). Fyri atkvøddu Eivin Breiðaskarð, Kristian Petersen, 
Magni Herason Jøkladal, Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni og Edvas Jacobse. Ímóti atkvøsddi 
Sonni á Horni, Ólavur Larsen og  Árant Berjastein. 
 
 
Mál nr. 25/2020 
 
Umsókn frá Høgna Kjeld um byggiloyvi til sethús. 
 

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Høgna Kjeld, Rossagerði 3, 530 Fuglafjørður sum 
eigara av matr. nr. 143ch á Bøvegi um byggiloyvi til íbúðarbygging, har ovasta hæddin er ein íbúð og 
1. Hædd og 2 hædd hava 2 íbúðir hvør sær. 
 
Umsitingin hevur ráðført seg við sakførasra kommununar og er niðurstøðan tann, at bestu ráðini eru 
at gera eina serstaka byggisamtykt fyri matr. nr. 143ch. 
 
Neyðugt er at gera eina frámatrikulering til 5 íbúðareindir, áðrenn verkætlanin verður gjøgnumførd. 
Henda byggiverkætlan frígevur 5 bústaðareindir og sølu av einum sethúsum, sum hevur tvær 
íbúðareindir. 
 
Treytirnar í byggisamtyktini og BK 17 skulu verða uppfyltar. 
 
Tekniski leiðarin mælir til at gera eina serstaka byggisamtykt fyri henda matrikulin. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 2. Juli 2020, og tekur nevndin einmælt 
undir við tilmælinum. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0). 
 
 

 
Bókin lisin og fundurin lokin. Fundurin lokin kl. 22.10. 
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Steinfinn Várlíð Jacobsen vegna mál nr. 20/2020. 
 
 
Sonni á Horni 
 
 
 
Skrivari: 
 
 
Jákup Frants Larsen 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 
 


