
Býráðsfundurin týsdagin 27. juni 2006 kl. 17:30 
  
Ár 2006, hin 27. juni kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi fundarskrá, og har 
fylgjandi samtyktir vórðu gjørdar. 
  
Allir limir á fundi uttan Kristian Fríðrik Olsen, Kristian Eli Zachariasen og Gunvá við Keldu. 
 
 
86. 
Nýtt reinsiverk til skúlan við Ósánna. 
 
Í samband við ætlaðu útbyggingina av skúlanum við Ósánna verður neyðugt við nýggjum reinsiverki í økinum. 

Í hesum sambandi er ein kanning gjørd av tørvinum á økinum, hvussu mest kann fáast burturúr. Plaseringin av 
nýggja reinsiverkinum verður niðri við N. Sparikassa fyri at nøkta tørvin í økinum millum Ósáskúlan og N. 
Sparikassa. Kostnaðurin av hesum er mettur til kr. 500.000. Mælt verður til, at peningurin verður játtaður av 
kontub. 143020 “handilsmiðstøð” og av kontub. 250880 “ymiskar áir”. 
 
Tekniska nevnd mælir til at taka undir við tilmæli frá T.U. 16.06.06, og at útbyggingin av Ósáskúlanum ber sín 
part av hesum. 
 
Mentanarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 19.06.06. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd19.06.06, og T.U. verður biðið um eitt nýtt býti av útreiðslunum 
at leggja í málið til býráðsfundin. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
87. 
2006-19-041 Snarsskivan/journalskipan. 
 
Hjálagt er skriv frá býráðsskrivaranum dagf. 20.06.06 við frá-greiðing um málið, sum tað liggur í løtuni. Síðani 
er ætlanin tá uppgávurnar hjá Snarsskivuni er liðugt lýstar – at lýsa í bløð-unum eftir leiðara og tekniskum 
persóni. Eisini er hjálagt ein kostnaðarmeting av umbygging av núverandi býráðshøll frá T.U. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við málinum, vísandi til skrivið frá býráðsskrivaranum, 20.06.06, og mælir 
Býráðnum til at geva eykajáttan til hølisbroytingarnar samb. skrivi frá T.U. 21.06.06 á kr. 2.015.520. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
88. 
2006-19-049 Komandi nýtsla av strandferðslubygninginum. 
 
Víst verður til tørvskanning av sløkkiliðnum, dagf. 11.06.06 og til Fíggjarnevndarviðtøku 15.02.06:  
1. sløkkiliðið fer inn í strandferðslubygningin 
2. Kl. Sjónleikarafelag fer inn í niðaru hædd á verandi sløkkiliðsstøð – tónleikarabólkar fara inn í ta ovaru 
hæddina. 
Sí skriv frá umsitingini, dagf. 11.05.06. 
 
Á fundi tann 17.05.06 mælir Mentanarnevndin til, at strand-ferðslubygningurin við hóskandi kringøki verður 
nýttur til ment-anarlig endamál, har eisini maritima umhvørvið skal kunna hýsast. Møguligar hóskandi 
afturatbyggingar skulu kunna fremjast. Mælt verður til, at byggisamtyktin fyri økið verður broytt samsvarandi 
hesum. 
 

Brunanevndin hevur viðgjørt tørvskanningina hjá sløkkiliðnum, sum tikið verður fult undir við. Tí verður 
staðiliga heitt á nevndir og Býráð um at játta sløkkiliðnum strandferðslubygn-ingin, og at játta neyðuga pening 
til neyðugar broytingar sambært tørvslýsing. 
 
Ein meiriluti í Teknisku nevnd, Rani Nolsøe, Hans Arne Bertholdsen og Torleif Sigurðsson, tekur undir við 
tilmæli frá Mentanarnevndini, 17.05.06. 
Ein minniluti, Kristian F. Olsen tekur undir við T.U. 11.05.06. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin er samd um, at framtíðar-sløkkiliðsstøðin skal vera við Borðoyavík, og at 
samráðingar verða við Landsstýrið um eina felagsloysn við Trygdarmiðstøð-ini. Semja er eisini um, at 
neyðugur peningur verður settur av á fíggjarætlanini. 
 
Havnanevndin mælir til, at sløkkiliðið fær strandferðslubygning-in til leigu við sama leigusáttmála og gjaldi sum 
SLL, og at leigukostnaðurin verður endurskoðaður um 3 ár. 



 
Fíggjarnevndin tekur undir við Havnanevndini 20.06.06, vísandi til skriv frá umsitingini, 11.05.06. Samstundis 
verður málið beint aftur til umsitingin, Teknisku nevnd og Brunanevndina at kanna og arbeiða við 
framtíðarstaðseting av sløkkiliðsstøðini. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá fíggjarnevndini samtykt vði 5 atkvøðum fyri (Jákup Mikkelsen, Atli S. Justinussen, Jórun 
Høgnesen, Steinbjørn O. Jacobsen og Eyðgunn Samuelsen) og ongari atkvøðu ímóti. 
 
 
89. 
2206-17-010 Kostnaður og fígging av hátíðarhaldi – Norðoyatunnilin. 
 
Vísandi til hjáløgdu uppgerð er samlaði kostnaðurin kr. 322.380. Av hesi upphædd varð mett, at tunnilin bar 
o.u. helmingin. Sí uppgerð og skriv frá umsitingini har tunnilin verður at gjalda kr. 161.312,25 og kommunan 
161.067.,75. Kr. 100.000 eru settar av – mælt verður til, at írestandi kr. 61.067,75 verður játtaðar av tøkum 
peningi. 
 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmæli 20.06.06. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 21.06.06. 
 
Býráðsins samtykt: 

Tilmælið samtykt. 
 
 
90. 
2006-19-060 Skipan og rakstur av marghøll í miðbýnum. 
 
Higartil hevur ætlanin um marghøll ikki verið nóg væl lýst, og ræður tí um at fáa hett loyst úr lagdi, so hetta 
ikki gerst ein forðing fyri víðari tilgongdini í hesu stóru og spennandi verk-ætlan. Tað er hesin parturin - um 
skipan av marghøllini – sum nú verður lýstur nærri fyri nevndum og býráði við tilmæli um leist. Sí frágreiðing 
frá umsitingini, 21.06.06. 
 
Mentanarnevndin tekur í prinsippinum undir við skrivi 21.06.06 frá umsitingini. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 21.06.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
91. 
2006-12-038 Sjálvsognarst. Undir Kráarbrekku – møguligt víðari byggistig. 
 
Á fundi í nevndini fyri sjálvsognarstovnin 27.03.06 var semja um, at stovnurin skal byrja at arbeiða fram ímóti 
at fremja 2. byggistig av verkætlanini. Hetta verður gjørt í ljósinum av, at tað standa í løtuni 72 umsøkjarar á 
bíðlista til ein íbúð. Nevndin hevur tí heitt á umsitingina um eitt upplegg við lýsing av tørvi, tekningum, kostnað 
v.m. Áðrenn farið verður víðari við máli-num verður tað lagt fyri til støðutakan, um tikið verður undir við at 
fara víðari við 2. byggistigi nú. Sí skriv frá umsitingini 13.06.06. 
 
Sosiala nevnd tekur undir við tilmæli frá umsitingini 13.06.06. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Sosialu nevnd 21.06.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
92. 
2006-12-053 Meirnýtsla á sosiala økinum. 
 
Sosial deild kemur her við einari kunning til býráðið um, at ov lítil játtan er til málsøkini, barnansing, 
virkishúsið, sambýlini á Heygnum og í Bøgøtu og kommunulæknarnar. Mælt verður tí til, at Dagrøktin fær kr. 
200.000 frá nýggjari barnaansing konta 502260, og at virkishúsið fær grunnarnar 2002 og 2003, sum eru 
ætlaðir ungdóminum. Av tí, at deildin metir, at tað ikki ber til at finna pening á kontunum hjá sosial- og 
almannamálum til vantandi avsetingina til sambýlini og komunulæknarnar, verður málið hesum viðvíkjandi lagt 
fyri nevndirnar til kunning og støðutakan. 

 
Sosiala nevnd tekur undir við skrivi 16.06.06 og staðfestir meir-nýtsluna. 
 



Fíggjarnevndin tekur undir við Sosialu nevnd 21.06.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
93. 
2006-17-018 Uppgerð grunnar 2005. 
 
Hetta mál skal samtykkjast 2 ferðir í Býráðnum. 
 
 
94. 
2006-12-036 Dagtilhaldið – stuðul frá Almannastovuni. 
 
Sosiala nevnd hevur onga kontu at vísa og mælir tí Fíggjar-nevndini til at játta írestandi peningin – møguliga 
við eykajáttan. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við málinum og mælir til, at írestandi játtanin, kr. 200.000 verður fíggjað við eini 
eykajáttan. 
Hetta mál skal samtykkjast 2 ferðir í Býráðnum. 
 
Býráðsins samtykt: 

Tilmælið samtykt. 
 
 
95. 
2006-11-021 Økið við bátahylin í Árnafirði. 
 
Í samband við asfaltering av havnaøkinum í Árnafirði verður neyðugt við einari ávísari klárgerðing av lendinum 
á havna-lagnum áðrenn asfalterað verður. Kostnaðurin av hesum er mettur til kr. 75.000. Sí skriv frá T.U. 
Mælt verður til, at pening-urin verður játtaður av kontu 139020 “bátahylur í Árnafirði”. 
 
Nevndin tekur undir við tilmæli frá T.U., dagf. 15.06.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
96. 
2006-02-003 Framhald av ymiskum vegaarbeiði í 2006, fíggjað av kontub. 349. 
 
Seinastu árini hevur umsitingin sett upp ymisk vegaarbeiðir o.a., sum verða projekterað og onnur sum eru í 
gongd. Hetta verður gjørt fyri at geva betur innlit, so ymisku arbeiðini kunnu verða raðfest. Sí skriv, 
frágreiðing og raðfesting frá T.U. Til seinast verður mint á, at skulu arbeiðssáttmálar undirskrivast viðv. 
ringvegnum er neyðugt, at Býráðið bindur seg til at seta 11 mió. kr. av á fíggjarætlanini fyri 2007. 
 
Tekniska nevnd hevur viðtikið tilmælið frá T.U. 30.05.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
97. 
2006-03-084 Prinsippielt byggiloyvi til goymslu 1. byggistig. 
 
Søkt verður um prinsippielt byggiloyvi til goymslu- og fram-leiðslubygning frá verandi bygningi suður til 
brekkuna. Bygt verður í mark móti suðri við tað, at Kl. Kommuna eigur niðara part av brekkuni. Eftir byggistig 
1. verður ábyggingin uml. 2460m2. Mest loyvda ábygging smb. byggisamtyktini er uml. 1530m2. Havandi í 
huga, at Kl. Kommuna er í ferð við at broyta byggisamtyktina har reguleringar av m.a. hesum økinum verða 
endurskoðaðar, mælir T.U. til at geva umsøkjaranum prinsippielt byggiloyvi til byggistig 1. hóast farið er út um 
ásetingina í byggisamtyktini. Byggistig 2. verður at bíða til byggisamtyktin er broytt. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 16.06.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 

 
98. 
2006-03-013 Umsókn um grundøki. matr. 1549 



 
Í skrivi dagf. 30.01.06 søkir Pensionistafelagið um eitt grundøki í miðbýnum til felaghús uppá uml. 300 
fermetrar. Í viðgerð í Teknisku nevnd 13.03.06 varð samtykt at taka málið upp í samb. við endurskoðaða 
býarplanin. Felagið hevur nú aftur vent sær til kommununa við áheitan um at fáa møguleika at seta “Emmaus-
bygningin” á kommunala økið – matr. nr. 1549. Sambært teimum skal Emmaus beinast burtur í seinast lagi 1. 
juli í ár. Sí tilmæli frá T.U. sum ikki sær nakran møguleika fyri plasering av Emmaus á økinum innan 1. juli. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 17.06.06. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmæli frá T.U. 17.06.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
99. 
2006-03-059 Byggiloyvi til innilokan av túni. 
 
Søkt verður um loyvi til at inniloka tún vestanfyri sethús á matr. 144d. Nevnda bygging ávirkar ikki 
ábyggingarstigið, men netto-nýtingarstigið hækkar. Sí skriv frá T.U. Mælt verður til at játta byggiloyvi, treytað 
av at nøktandi tekningar verða sendar inn. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 08.06.06.  

 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
100. 
2002-03-052 Prinsippielt byggiloyvi matr. 992. 
 
Søkt verður um byggiloyvi til sethús á matr.992. Nevnda bygging heldur seg innanfyri ásetingarnar í 
byggisamtyktini hvat viðvíkur byggingarstigi, tó ikki hvat viðvíkur fráleika frá vegi. At umsókn-ini er tengdur 
spurningur um keyp av øki niðan móti vegnum. Sí skriv frá T.U. Mælt verður til at umsøkta frávikið verður 
játtað og byggiloyvi givið til ætlaðu byggingina. Víst verður annars til fyrr samtyktu marknaumskipanina frá 
30.05.06. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 15.06.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
101. 
2006-03-012 Umsókn um uppíbygging matr. 352a 
 
Søkt verður um loyvi til uppíbygging. Byggingin er nærri marki til matr. 357 enn 2,5m. Frástøðan til 
grannahúsini er størri enn 5 m. Veggur ímóti hesum grannamarki er 11,1m til longdar. Max. Loyvi er 8m. 
Veggir nærri grannamarki enn 2,5m skulu uppfylla krøv smb. kunngerð um brunaverju og brunatrygd. Sí skriv 
frá T.U. Mælt verður til at játta undantaksloyvi treytað av, at omanfyri nevndu krøv er uppfylt og at byggingin 
annars lýkur ásetingarnar í byggisamtyktini. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. 18.06.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
102. 
Viðv. Klaksvíksbók. 
 
Eftir sama leisti, sum hjálagda bók, er ætlanin at gera eina bók um Føroyar á enskum og donskum máli. 
Frábrygdi er tó, at tær bøkur, sum Klaksvíkar Kommuna setur seg fyri at keypa hava 16 síður serstakt fremst í 
bókini. Hesar síður skal kommunan sjálv skipa og útvega. Sí skriv frá umsitingini. Mælt verður til, at bókin 
verður umbiðin og fíggjað av tøkum peningi. 
 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum, og at bókin verður fíggjað av “tøkum peningi”. 
 

Ein meiriluti í Fíggjarnevndini, Steinbjørn O. Jacobsen, Kristian F. Olsen, Eyðgunn Samuelsen og Jákup 
Mikkelsen, tekur ikki undir við málinum. 
Ein minniluti, Kristian Eli Zachariasen, tekur undir við Mentanarnevndini 21.06.06. 



 
 
Býráðsins samtykt: 
Broytingaruppskot frá borgarstjóranum um at beina málið aftur í mentanarnevndina samtykt við 6 atkvøðum 
fyri og 2 ímóti (Jákup Mikkelsen og Atli S. Justinussen). 
 
 
Frammanfyri nevndu mál eru viðgjørd á almennum fundi. 
 
 
Fundur lokin. 
 


