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41/19 

19/00436-4 Býráðslimur forfall – Steinbjørn O. Jacobsen 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Klaksvíkar Býráð 28.03.2019 41/19 19/00436-4 

 

Frágreiðing um málið: 
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Steinbjørn O. Jacobsen, býráðslimur, hevur boðað frá, at honum berst frá at møta á býráðsfundinum 28. 

mars 2019. Næstvalda á valevnislistanum er Óluva Klettskarð. 

 

Lógargrundarlag:  

• Kommunustýrislógin, § 18, stk. 1: 

Berst kommunustýrislimi frá at møta á kommunustýrisfundi vegna heilsustøðu, kunnu teir limir, ið eru 

valdir á viðkomandi valevnislista, krevja, at tiltakslimur fær fundarboð. 

• Kommunustýrislógin, § 18, stk. 3: 

Kommunustýrið ger av, um treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi eru loknar. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Samsýning til tiltakslimin. 

 

Tilmæli:  

Býráðið verður at taka støðu til, um treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi eru loknar. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Einmælt samtykt at lata Óluvu E. Klettskarð taka sæti fyri Steinbjørn O. Jacobsen 

 

 

42/19 

19/00135-3 Neystagrundir við Borðoyarvík - ummæli ísv. leigu frá Búnaðarstovuni 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.03.2019 44/19 19/00135-3 

2 Havna- og Vinnunevndin 18.03.2019 K-10/19 19/00135-3 

3 Klaksvíkar Býráð 28.03.2019 42/19 19/00135-3 

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv frá Búnaðarstovuni dagf. 17.02.2019, har biðið verður um kommununnar ummæli til, 

at neystagrundøkini matr.nr. 714b og 714c við Borðoyarvík verða leigað borgara til bygging av neystum til 

bát og kajakkir (sí umsókn dagf. 16.01.2019) 

 

Lógargrundarlag:  

Løgtingslóg nr. 45 frá 15. mai 2007 um landsjørð, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 194 frá 23. 

desember 2018  

Løgtingslóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um matrikulering og sundurbýti v.m. sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 82 frá 25. mai 2009  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar  - kommunan bert tilmælandi partur. 

 

Tilmæli:  

Tekniska fyrisiting hevur ikki aðrar viðmerkingar til umsóknina enn, at talan er um frámatrikuleraði stykkir 

í økisparti D1 (fríøki), har støða til neystabygging verður tikin í hvørjum einstøkum føri – hetta í mun til 

friðingarmyndugleikar. 
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Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18. mars 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 11-03-2019. 

 

Havna- og Vinnunevndin 18. mars 2019 

Málið verið til kunning. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Tilmælið frá UBN 18-03-2019 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

43/19 

16/00196-64 Møguligt innandura spæliland, staðseting 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.03.2019 47/19 16/00196-64 

2 Mentanarnevndin 19.03.2019 27/19 16/00196-64 

3 Fíggjarnevndin 26.03.2019 30/19 16/00196-64 

4 Klaksvíkar Býráð 28.03.2019 43/19 16/00196-64 

 

Frágreiðing um málið: 

Í samband við at formaðurin í UBN og borgarstjórin hava fingið fyrrverandi høllina hjá Wenzel til vega, 

hevur tekniska fyrisiting saman við Vinnu- og Mentanardeildini arbeitt við at finna eina staðseting á 

ítróttarøkinum til eitt møguligt innandura spæliland. Tekniska fyrisiting hevur saman við Fuglark gjørt hesi 

uppskot, til staðseting og skap (sí viðfesta uppskot). 

 

Eftir at staðsetingin er samtykt, vil næsta stig verða at fáa sett projekteringina í verk, soleiðis at høllin kann 

fáast upp í inniverandi ári. Tó treytar hetta, at játtan skal verða tøk til byggingina. Mettur kostnaður fyri 

sjálva høllina er kr. 6.000.000.  

 

Lógargrundarlag:  

Ongin viðmerking 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Játtan er tøk til projekteringina, men tó fyriliggur ikki ein samlað játtan til byggingina av høllini. 

Játtanin til byggingina verður at taka upp í samband við framflytingar ella endurskoðan av fíggjarætlanini. 

 

Tilmæli:  

Tekniska fyrisiting mælir nevndini til at taka undir við staðsetingini sunnanfyri svimjihøllina, og at tekniski 

stjórin fær heimild at seta projekteringina í verk innan verandi avseting. 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18. mars 2019 

Ein minniluti, KEZ og SVJ, tekur undir við tilmælinum, dagf. 13-03-2019, og vísir til framflytingarnar, ið 

verða viðgjørdar á fíggjarnevndarfundinum í mars. 

Ein annar minniluti, GvK og BJ, vísir á, at tá upphæddirnar fyri framflytingarnar ikki eru lagdar fyri og tí 

ókendar, verður støða tikin til málið í býráðnum. 
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Mentanarnevndin 19. mars 2019 

Ein minniluti, SVJ og BK, taka undir fyri fyrra minnilutanum í UBN, dagf. 18-03-2019. 

Ein annar minniluti, BJ og HJS, taka undir við seinna minnilutanum í UBN, dagf. 18-03-2019. 

 

Fíggjarnevndin 26. mars 2019 

Ein meiriluti, JS, SVJ og TJL, tekur undir við fyrru minnilutunum í UBN 18-03-2019 og MeN 19-03-2019. 

Ein minniluti, GvK og HJS, tekur undir við seinnu minnilutunum í UBN 18-03-2019 og MeN 19-03-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Atkvøtt varð um meirilutatilmælið í FíN 26-03-2019. Tað varð samtykt við 7 atkvøðum fyri (JS, SVJ, TJL, 

KEZ, ÓML, BK og ÓK), ongari atkvøðu ímóti og 4 blonkum atkvøðum (GvK, ASJ, BJ og HJS). 

[Lagre]  

 

 

44/19 

18/01396-25 Treytað tilsøgn til Mentanarhúsið í Klaksvík um íløgustuðul v.m 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 26.03.2019 42/19 18/01396-25 

2 Klaksvíkar Býráð 28.03.2019 44/19 18/01396-25 

 

Frágreiðing um málið: 

1. november 2016 samtykti fíggjarnevnd og býráð fylgjandi treytaða tilsøgn. 

 

Treytað tilsøgn 

Í skrivi dagfest 22. august 2016 heitir forkvinnan fyri grunnin Mentanarhúsið í Klaksvík á Klaksvíkar 

býráð um at veita vissu fyri tess parti av fíggingini fyri bygging og framtíðar rakstri av komandi 

mentanarhúsinum í Klaksvík. 

 

Fíggjarnevndin og býráðið hava viðgjørt áheitanina og hava samtykt fylgjandi treytaðu tilsøgn: 

 

Klaksvíkar býráð er sinnað 

• at veita grunninum Mentanarhúsið í Klaksvík ein treytaðan íløgustuðul á 15 mió. kr.,  

• ein árligan rakstrarstuðul á 300 tús. kr., 

• at leiga umleið 600 fermetrar av bygninginum til býráðshøll, móttøku og annað virksemi. 

• Leigugjaldið verður ásett eftir vanligum treytum, ið eru galdandi fyri slík leigumál. 

• Stuðulin verður útgoldin, tá ið verkætlanin er liðug í august/september 2019; skilt á tann hátt, 

at bygningurin lýkur øll myndugleikakrøv. 

 

Mæla til nýggja treytaða tilsøgn 

Arbeitt hevur verið við verkætlanini í longri tíð. Nú er um at vera komið á mál. Kostnaðurin fyri samlaðu 

verkætlanina verður mettur til 60 mió.kr. Tí verður skotið upp, at fíggingin verður skipað soleiðis: 

  

- LOA grunnurin hevur játtað 9,0 mió.kr.  

- Kultur- og Slotsstyrelsen 9,5 mió.kr. 

- Verandi tøkur peningur og avgreidd fígging 7 mió.kr. 

- Klaksvíkar kommuna 20 mió.kr. 

- Restupphæddin á 15,0 mió.kr. verður fíggjað sum eitt bankalán. 
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Tí verður mælt til, at nýggj treytað tilsøgn verður givin Mentanarhúsinum í Klaksvík og gamla tilsøgnin fer 

úr gildið, so farast kann í gongd við verkætlanina. Endamálið er eisini at gera viðurskiftini smidligari og 

bíligari, við tað at minni renta verður at gjalda til byggikredit. 

 

Nýggj treytað tilsøgn verður orðað nakað soleiðis: 
 

Fíggjarnevndin og býráðið hava viðgjørt áheitanina og hava samtykt fylgjandi treytaðu tilsøgn: 
 

Klaksvíkar býráð er sinnað 

• at veita grunninum Mentanarhúsið í Klaksvík ein treytaðan íløgustuðul á 20 mió. kr.  

• ein árligan rakstrarstuðul á 300 tús. kr., 

• at leiga umleið 600 fermetrar av bygninginum til býarsal, móttøku og annað virksemi. 

• Leigugjaldið verður ásett eftir vanligum treytum, ið eru galdandi fyri slík leigumál. 

• Stuðulin á 20 mió. kr. Verður goldin yvir tey næstu trý árini, so hvørt arbeiðið verður framt 

og í samráð við Klaksvíkar kommunu. Klaksvíkar kommuna tekur sær rætt til at fylgja við 

verkætlanini, so stuðulin samsvarar fyri gjørt arbeið.  

  

Annað í samband við verkætlanina 

Í samband við at verkætlanin er um at vera klár til íverksetan, verður arbeitt við at fáa íløgufígging. Talan 

verður um eina íløgufígging upp til tær 15 mió.kr. sum er ætlandi verður fíggjað sum eitt langtfreistað lán. Í 

byggitíðarskeiðnum verður íløgufíggingin umleið 7-10 mió.kr. 

 

Somuleiðis verður eisini arbeitt við, at søkja Taks um MVG-frítøku fyri MVG av íløguni. Tey formellu 

viðurskifti í hesum sambandi eru um at vera komin uppá pláss. 

 

Bæði peningastovnur og Taks skulu í hesum sambandi hava eitt yvirlit yvir, at samlaða fíggingin av 

verkætlanini er fingin til vega. Tað er til hetta endamál, at sjálvsognarstovnurin Mentanarhúsið í Klaksvík 

skal brúka umrøddu treytaðu tilsøgn frá Klaksvíkar kommunu. 

 

Lógargrundarlag:  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Nýggj tilsøgn verður gjørd á 20 mió.kr. 

 

Tilmæli:  

Mælt verður til, at fíggjarnevndin tekur undir við at nýggj treytað tilsøgn verður givin, sum mælt til 

omanfyri. 

 

Fíggjarnevndin 26. mars 2019 

Ein meiriluti, JS, SVJ og TJL, tekur undir við tilmælinum, dagf. 21-03-2019. 

Ein minniluti, GvK og HJS, heldur seg til býráðssamtyktina frá 27-10-2016. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Atkvøtt varð um meirilutatilmælið í FíN 26-03-2019. Tað varð samtykt við 7 atkvøðum fyri (JS, SVJ, TJL, 

KEZ, ÓML, BK og ÓK), ongari ímóti og 4 blonkum atkvøðum (GvK, ASJ, BJ og HJS). 

[Lagre]  
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18/01402-11 Húsarhaldsskúli í Klaksvík - treytað tilsøgn um stuðul 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 26.03.2019 43/19 18/01402-11 

2 Klaksvíkar Býráð 28.03.2019 45/19 18/01402-11 

 

Frágreiðing um málið: 

Í mars 2016 vendi nevndin fyri Húsarhaldsskúla Føroya sær til Klaksvíkar kommunu við umsókn um 

íløgustuðul til at byggja nýggjan húsarhaldsskúla í Klaksvík. 

 

Í skrivi dagf. 18. mars boðaði borgarstjórin nevndini frá, at málið varð viðgjørt av fíggjarnevnd og býráð. 

Samtykt varð fylgjandi treytað tilsøgn: 

 

Klaksvíkar kommuna er sinnað at veita ein íløgustuðul á 18,5 mió.kr. við fylgjandi treytum: 
 

• Stuðulin verður útgoldin, tá ið samlaða verkætlanin er liðug; skilt á tann hátt, at bygningurin 

lýkur øll myndugleikakrøv. 

• At Húsarhaldsskúli Føroya eisini gera alt fyri at skaffa pening aðrastaðni til hesa stóru 

verkætlan. 

• At landið setir 18,5 mió.kr. av til skúlabyggingina. 

• Tilsøgnin gongur út um trý á frá dagfestingini av hesum brævi. Um verkætlanin ikki er liðug 

innan trý ár, fellur tilsøgnin burtur. 

Av tí at tilsøgnin er gingin út, skal støða takast til at endurnýggja hana. 

Í hesum sambandi verður mælt til, at fyrsta treytin í samband við útgjald av stuðlinum verður broytt 

soleiðis, at møguleiki verður fyri, at stuðulin kann verða útgoldin samsvarandi játtanini hjá landinum.  

Talan er um helvtarbýti millum land og kommunu, og tí kann ein møguleiki verða, at mannagongdin 

verður, at partarnir gjalda helvt um helvt, so hvørt sum verkætlanin verður framd. 

 

Lógargrundarlag:  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Stuðulin er óbroyttur, tí er ikki talan um nakra broytta fíggjarliga avleiðing. 

 

Tilmæli:  

Mælt verður til, at fíggjarnevndin tekur undir við at leingja tilsøgnina. Somuleiðis at treytirnar verða 

tillagaðar í samband við útgjald av stuðlinum. 

 

Fíggjarnevndin 26. mars 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 21-03-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Tilmælið frá FíN 26-03-2019 einmælt samtykt. 

[Lagre]  
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19/00086-3 Vegir, Íløgur - 2019  
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Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Tekniska Nevnd 20.02.2019 14/19 19/00086-3 

2 Klaksvíkar Býráð 28.03.2019 46/19 19/00086-3 

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til viðgerðina av málinum 23. januar 2019, har TN tók undir við einum tilmæli um at færri 

verkætlanir verða raðfestar í 2019, har avsetingin til hvørja einstaka verkætlan verður størri. Nevndin 

samtykti eisini, at møguligar reguleringar verða gjørdar í februar umfarinum og lagdar fyri nevndina aftur. 

Nevndin vísir eisini á, at arbeiðsorkan hjá Vegadeildini verður nýtt á røttum stað, nevniliga á tekniska 

økinum. 

 

Sambært viðgerðini í januar 2019 eru 9 tey ovastu arbeiðini samtykt (við reyðum tølum), og koyra hesi 

víðari í 2019. Talan er um arbeiði fyri einar 2,6 mió. kr. Arbeiðið at víðka koyribreytina á Stangavegnum er 

ikki íroknað hesa upphædd. 

 

Tekniska Fyrisiting er eisini kunnað um at 500 tkr. skulu oyramerkjast til serliga verkætlan (merkt við 

grønum). 

 

Víst verður eisini til mál nr. 18/00618, um liðugtgerð av kirkjugarðinum, har Tekniska Nevnd 23-01-2019 

hevur samtykt, at 300 tkr. av upphæddini til Vegir Íløgur skulu raðfestast til liðugtgerð av Kirkjugarðinum 

(merkt við grønum). 

 

Samlaða avsetingin til Vegir Íløgur er 4,8 mió. kr. Um tølini í talvuni niðanfyri verða løgd saman sæst, at 

pláss er ikki fyri øllum verkætlanum, sum Tekniska Nevnd áður hevur raðfest.  

 

Talva 1: Raðfestar verkætlanir hjá TN + aðrar samtyktir/avgerðir. 
 

 Sambært fíggjarætlanina fyri 2019 kunnu 

verkætlanir fyri eina samlaða upphædd upp á kr. 

4.800.000,- raðfestast: 

Tkr.: Støða: 

1 Klaksvíksskákið («Reyðhúsbrekkan») 800 Projekt er ávegis 

2 Parkeringsøkið Klaksvíkar Sjúkrahús 250 Projekt er ávegis 

5 Síðuvegur til Gerðagøtu – Skrivaragriftin 150 Ikki byrjað 

6 Gøtuljós út í Grøv – 1. partur 190 Ikki byrjað 

7 Brekkur undir Klakki 100 Ikki byrjað 

8 Innandalsvegur nr. 12 í Mikladali, sambært tilmæli 

frá MiN 

200 Ikki byrjað 

10 Gongubr./asfalt. Stangavegur 2 til Kósabrekkuna 350 Ikki byrjað 

12 Trappa frá Nema oman til økið niðanfyri Kósina 150 Ongin viðmerking 

19 Bønhúsáin í Árnafirði (kostnaður ikki útgreinaður) 450 Arbeiðið er í umbúna 

9 Stangavegur (vegakassi við “Toll og Skatt” v.m.) 400 Arbeiðið er í gongd 
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21 Serlig verkætlan 500 Ongin viðmerking 

22 Kirkjugarðurin – liðugtgerð av einum parti 300 Arbeiðið er í gongd 

4 Garður (J. Skarðenni) og p-pláss omanf. spæliplássið 

- Garðavegur 

280 Arbeiðið er í gongd 

11 Tøkt til aðrar vegagerðir 300 Vanlig avseting 

13 Gøtuljós 100 Vanlig avseting 

14 Vatníløgur 280 Vanlig avseting 

15 Gonguteigar/Ferðsluljós 280 Vanlig avseting 

16 Gongugeilar 100 Vanlig avseting 

17 Grannagarðar og girðingar 100 Vanlig avseting 

18 Vegur í Mikladali v.m. 100 Arbeiðið er í gongd 

 Arbeiði/verkætlanir tilsamans 5380  

 

Tekniska Nevnd hevur á seinasta fundi samtykt, at óbrúkt avlop á konto til Vegir Íløgur, uml. 1,6 mió. kr. 

skal flytast fram til inniverandi fíggjarár.  

_ _ _ _ _ _ _ 

 

Tá málið um framflyting ikki er viðgjørt og samtykt, so verður niðan fyri standandi uppskot sent nevndini 

til viðgerðar/støðutakan. Í hesum sambandi skulu vit sum vanligt gera vart við, at broytingar kunnu henda í 

niðanfyri nevnda uppskoti av verkætlanum/arbeiðum innan kontuna Vegir Íløgur. 
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Talva 2: Uppskot, sum er gjørt saman við formanninum í TN, har játtanin er 4,8 mió. kr.: 
 

 
 

Talva 3: Uppskot, sum er gjørt saman við formanninum í TN, har aðrar verkætlanir eru komnar við, ella 

upphæddir reguleraðar, um so verður, at ein eykajáttan uppá 1,6 mió. kr. verður samtykt av býráðnum. Víst 

verður í hesum sambandi til óbrúkta játtan til Vegir Íløgur í 2018. 
 

 
 

Lógargrundarlag:  

Kommunufulltrúin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Málið hevur ikki aðrar fíggjarligar avleiðingar enn tær, at málsetningurin er, at peningurin sum er settur av 

til Vegir Íløgur verður nýttur til tær verkætlanir, sum TN hevur raðfest. 
 

Lagt verður ikki upp til, at málið um møguliga eykajáttan verður viðgjørd hetta umfarið.  

 

Tilmæli:  

Við hesum verður málið lagt fyri nevndina til viðgerðar/støðutakan. 

 

Kr.

Klaksvíksskákið  (Reyðshúsbrekkan) kr. 800.000

Parkeringsøkið Klaksvíkar Sjúkrahús kr. 250.000

Garður J Skarðenni og p-plass omanf. Spæliplássi - Garðavegur kr. 280.000

Síðuvegur til Gerðagøtu - Skrivaragriftin kr. 150.000

Gøtuljós út í Grøv gøta  1 partur kr. 190.000

Brekkur undir Klakki kr. 100.000

Stangavegur - vegkassin við Toll & Skatt kr. 400.000

Gongubreytir Stangavegur kr. 350.000

Tøkt til aðrar veðagerðir kr. 300.000

Trappa NEMA kr. 150.000

Gøtuljós kr. 100.000

Vatníløgur kr. 280.000

Gonguteigar / ferðsluljós kr. 280.000

Grannagarðar og girðingar kr. 100.000

Bønhúsáin í Árnafirði kr. 450.000

Kirkjutrappan kr. 140.000

Ánavegurin fyrsti partur gongubreyt kr. 480.000

Tilsamans kr. 4.800.000

Vegir íløga 2019

Komandi verkætlanir eftir framflytingar Kr.

Kalsoyggin kr. 700.000

Kirkjugarðar kr. 300.000

Stangavegurin kr. 200.000

Klaksvíksskakið kr. 250.000

Tøkt til aðrar vegagerðir kr. 100.000

Ánavegurin fyrsti partur gongubreyt kr. 50.000

Tilsamans kr. 1.600.000
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Tekniska Nevnd 20. februar 2019 

Nevndin tekur undir við arbeiðsætlanini fyri Vegir Íløgur (4,8 mió. kr.). 

Ein meiriluti, ÓML, TJL og BK, tekur undir við einari komandi eykajáttan á 2 mió. kr. 

Ein minniluti, SOJ, tekur ikki undir við eini eykajáttan á 2 mió. kr. 

Ein annar minniluti, ASJ, tekur ikki undir við játtanini til Endurnýtsluna men mælir í staðin fyri at brúka 

peningin til nýggja útgerð til Grótbrotið. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Atkvøtt varð um soljóðandi broytingaruppskot frá Jógvani Skorheim: Mælt verður til, at taka undir 

meirilutanum í TN 20-02-2019, og at eykajáttanin verður upp á 1,6 mió. kr. Tað varð samtykt við 6 

atkvøðum fyri (JS, SVJ, TJL, KEZ, ÓML og BK), ongari atkvøðu ímóti og 5 blonkum atkvøðum (GvK, 

ASJ, BJ, HJS og ÓK). 

[Lagre]  
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18/00496-54 Framflytingar 2018/2019 – fyrra viðgerð 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 26.03.2019 41/19 18/00496-54 

2 Klaksvíkar Býráð 28.03.2019 47/19 18/00496-54 

3 Klaksvíkar Býráð 02.05.2019  18/00496-54 

 

Frágreiðing um málið: 

Roknskapurin 2018 er um at vera liðugur; tað eru ikki nógvar eftirbókingar eftir. Tí verður úrslitið fyri 

2018 á leið, sum víst á talvuni niðanfyri. Úrslitið verður -12,7 mió.kr. Úrslit áðrenn íløgur 64,4 mió.kr og 

íløgur 75,1 mió.kr., soleiðis at úrslit eftir íløgur er -10,7 mió.kr. Goldnar eru 2 mió.kr í avdráttum. 

 

Framflytingar 2019     

  2018 2019 2020 

Inntøkur 271,7 270,0 274,6 

Rakstur 197,3 195,9 200,8 

Rakstrarúrslit 74,4 74,1 73,8 

Rentustuðul 3,7 3,6 3,6 

 70,7 70,5 70,2 

Rentur 6,3 4,0 4,0 

Úrslit 64,4 66,5 66,2 

Íløgur 75,1 146,0 40,0 

Úrslit eftir íløgur -10,7 -79,5 26,2 

Avdráttir 2,0 0,0 0,0 

Úrslit eftir avdráttir -12,7 -79,5 26,2 

Tøkur peningur primo  52,0 39,3 -25,2 

Lántøka Biskupstorg   15,0   

Úrslit  -12,7 -79,5 26,2 

Tøkur peningur ultimo  39,3 -25,2 1,0 
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Tøkur peningur við ársbyrjan 2018 var 52 mió. kr., og eitt hall í árinum á -12,7 mió.kr. førir við sær, at 

tøkur tøkur peningur við ársenda 2018 varð 39,3 mió.kr.  

 

Samtykta fíggjarætlan 2019, uttan framflytingar, javnvigar við einum rakstrarúrsliti á 66,5 mió.kr., t.e. at 

sama upphædd varð sett av til íløgur. 

 

Í samband við viðgerð av framflytingum 2018/2019 er, umframt fíggjarætlan 2019, gjørd ein framskriving 

av rakstrinum fyri 2020. 

 

Tann samlaði íløgukarmurin vísir nú 146 mió.kr. Umframt tær 66,5 mió. kr., ið eru samtyktar í 

fíggjarætlanini 2019, eru 45,9 mió.kr. framflytingar. Tá er ikki tikið hædd fyri ídnaðarøkinum á 

Borðoyarvík og útstykkingini á Fossum. Roknað verður við, at framt verður fyri 18,6 mió.kr. í hesum 

sambandi. 

 

Likviditetur ultimo 2018   39,3 

Minsti likviditetur  3,0 

Likviditetur at ráða yvir frá 2018   36,3 

Úrslit 2019  66,5 

Tøkur peningur   102,8 

Lán Biskupstorg  15,0 

Tøkur peningur áðrenn kreditt   117,8 

Kredittur NSPK  40,0 

Tøkur peningur tilsamans   157,8 

      

Íløgur og framflytingar   127,4 

Vakstrarfremjandi íløgur  18,6 

Íløgur tilsamans   146,0 

Tøkur peningur u/kreditt  117,8 

Kredittur   28,2 

   
 

Samanumtikið verður likviditetsgongdin eftir framflytingar fylgjandi: tøkur peningur at ráða yvir frá 2018 

er 36,3 mió.kr., mett úrslit fyri 2019 verður 66,5 mió.kr. Tøkur peningur áðrenn lántøku verður 102,8 

mió.kr. Lántøka í samband við Biskupstorg 15 mió.kr. Tøkur peningur áðrenn kreditt 117,8 mió.kr. Tær 

samlaðu íløgurnar verða 146 mió.kr. Hetta merkir, at um allar íløgurnar verða framdar í árinum, verður 

kreditturin trektur við 28,2 mió.kr. Vit hava ein standandi kreditt hjá Norðoya Sparikassa upp til 40 mió.kr. 

Hóast stórar avsetingar, verður ikki væntað, at kreditturin verður trektur serliga nógv í 2019, av tí at tað er 

torført at avgreiða allar verkætlaninar upp á so stutta tíð, við verandi byggivirksemi í samfelagnum. Tó 

verður mett rættast, at hædd er tikin fyri øllum, so kommunan hevur eitt trygt og sunt grundarlag at reka 

fíggjarstøðuna út frá. 

 

Í samband við skúlabyggingina, so er hædd tikin fyri, at skúlin kann gerast liðugur í ár, og tí eru í alt 45 

mió.kr. avsettar til endamálið. Hetta merkir samstundis, at býráðið hevur megnað at gjøgnumført eina 

skúlabygging áljóðandi 110 mió. kr., fíggjað við tøkum peningi yvir tey seinastu árini. 
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Raðfesting áðrenn kreditt   Íløgur 

F.ætlan 

 2019 

Fram- 

flytingar Lántøka 

Skúlin á Skúlatrøð  45,0 22,7 22,3  

Spillivatn   2,0 2,0   
Húsarhaldsskúlin  2,0 4,0 -2,0  
Mentanarhús  1,0 1,0   
Fastognir  2,0 2,0   
Vegir  4,8 4,8   
Biskupstorg  15,0   15,0 

Miðbýur  12,0 12,0   
Rennibreyt  9,0 3,5 5,5  
Bláa Skýlið  7,0 1,9 5,1  
Vøllur  7,5 5,1 2,4  
Vatnveiting  3,5  3,5  
Havnin  4,0 2,0 2,0  
Barnagarður  4,0 4,0   
Spæliland  1,8  1,8  
Spælipláss  1,5 1,5   
Spælipláss/vøllur í Árnafirði  1,5  1,5  
Heimið við Vágna  3,8  3,8  
Íløgur tilsamans   127,4 66,5 45,9 15,0 

Tøkur peningur íroknað lántøku  117,8 66,5 36,3 15,0 

Tøkur peningur eftir framflytingar   9,6 0,0 9,6 0,0 

Vakstrarfremjandi íløgur   

Fremja 

 2019       

Játtaður kredittur 40,0 21,4       

Ídnaðarøkið 13,0 7,0    
Útstykking á Fossum 24,0 10,0    
Vegir íløga 1,6 1,6       

Vakstrarfremjandi íløgur 38,6 18,6 0,0 0,0 0,0 

 

Lógargrundarlag:  

Roknskaparverk kommununnar. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Við hesum verður samlaða íløguætlanin 146 mió. kr., sum verður fíggjað við tøkum peningi. 

 

Tilmæli:  

Mælt verður til, at fíggjarnevnd og býráð samtykkja framflytingarnar og tillagingarnar. 

 

Fíggjarnevndin 26. mars 2019 

Ein meiriluti, JS, SVJ og TJL, tekur undir við tilmælinum, dagf. 22-03-2019. 

Ein minniluti, GvK og HJS, tekur undir við framflytingunum og heldur seg í samband við lántøku á 15 

mió. kr. til býráðssamtyktina frá 28-02-2019. 
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Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Atkvøtt varð um soljóðandi broytingaruppskot frá Jógvani Skorheim: Mælt verður til at taka undir við 

uppskotnu framflytingunum, men at lántøkan á 15 mió. kr. til Biskupstorg ikki verður partur av málinum. 

Broytingaruppskotið varð einmælt samtykt. 

[Lagre]  
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18/00501-21 Dagstovnaeindin á Brekku – eykajáttan, fyrra viðgerð 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19.03.2019 18/19 18/00501-21 

2 Fíggjarnevndin 26.03.2019 36/19 18/00501-21 

3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 28.03.2019 48/19 18/00501-21 

4 Klaksvíkar Býráð 02.05.2019  18/00501-21 

 

Frágreiðing um málið: 

Tíðliga í 2018 varð tilmæli lagt fyri politisku skipanina, har tað, vegna fólkavøkstur og harvið øktan tørv á 

ansingarplássum, varð mælt til at innrætta 2 stovueindir í kjallaranum á Brekku. 

 

Undir fíggjarligar avleiðingar er raksturin roknaður at verða: 

 

Rakstrarútreiðslur 2 vøggustovur til 24 børn: 

 
 

 

Seinni var eitt dagført tilmæli gjørt við neyvari tølum, tí mett varð, at nokk var við rakstri til eina stovueind 

í seinnu helvt av 2018. Tann seinna skuldi lata upp fyrst í 2019.  

 

Rakstur til eina stovueind í 6 mðr: 

Lønarútreiðslur Kr.    624.828 

Annar rakstur Kr.      52.506 

foreldragjald Kr.   -  80.460 

Tvs. neyðug eykajáttan til rakstur Kr.    596.875 

 

Eykajáttan til rakstur varð samtykt í býráðnum, og kr. 596.875 flutt til rakstrarjáttan hjá Dagrøktini í 2018. 

 

Tá ið fíggjarætlanin fyri 2019 varð til viðgerðar, varð stórur dentur lagdur á, at raksturin hjá kommununi 

skuldi haldast innan fyri sama, óbroytta fíggjarkarm, og tað er ivaleyst orsøkin til, at sama játtan sum í 

2018 eisini varð sett av til Dagrøktina, sum Dagstovnaeindin á Brekku er partur av. 
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Tað hevur tó víst seg síðani – ikki óvæntað – at henda játtan als ikki røkkur til økjandi virksemið, sum nú 

er í gongd vegna økt barnatal. Nú eru báðar stovurnar farnar at virka, og hvønn mánað leggjast børn afturat. 

Talan er um børn í vøggustovu- og barnagarðsaldri. 

 

Sostatt er her ikki talan um meirnýtslu innan verandi virksemi, men um vøkstur av dagstovnaøkinum, sum 

kemst av øktum eftirspurningi eftir dagstovnaplássum. 

 

Tørvur er tí á at endurskoða játtanina, og um tað støðugt økjandi virksemið í dagstovnaeindini á Brekku 

skal halda fram, má full fígging fáast. 

 

Lógargrundarlag:  

* Dagstovnalógin áleggur kommununum ábyrgdina av at útvega tilboð um barnaansing í nøktandi karmum 

*Politiska skipanin vil raðfesta ansingartrygd 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 
 

Umsitingin skjýtur upp, at helmingurin av upphæddini kr 831.160,- verður fíggjað sum eykajáttan av tøkum 

peningi, meðan aðrar kr. 831.160,- verður fíggjað av “barnaansing felags”. 

 

Tilmæli:  

Mælt verður til, at virksemið í nýggju stovueindini kann halda fram ótarnað, og at manglandi játtan verður 

fíggjað við eykajáttan á kr. 831.160,- av tøkum peningi. 

  

Írestandi upphæddin á kr. 831.160,- verður at fíggja av dim. 03261170030 Barnaansing felags –  

konta 146924 Leikur og dagdvølja kr. 131.160,-  og konta 165100 Umvæl & viðl.útr., Bygningar kr. 

700.000,- 

 

Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19. mars 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum dagf. 22-02-2019. 

 

Fíggjarnevndin 26. mars 2019 

Nevndin tekur undir við B&U 19-03-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Tilmælið frá FíN 26-03-2019 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

  

Tørvur í 2019 framflutt frá 2018 restar í

lønarútr 2.499.312     624.828                   1.874.484                     

annar rakstur 210.024        52.506                     157.518                        

foreldragj 450.144 -       80.460 -                    369.684 -                       

kom.partur 2.259.192     596.874                   1.662.318                     
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18/00052-28 Nýtsla av vardum verkum – Fjølrit – eykajáttan, fyrra viðgerð 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19.03.2019 22/19 18/00052-28 

2 Fíggjarnevndin 26.03.2019 39/19 18/00052-28 

3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 28.03.2019 49/19 18/00052-28 

4 Klaksvíkar Býráð 02.05.2019  18/00052-28 

 

Frágreiðing um málið: 

Á nevndarfundi hjá trivnaðarnevndini børn og ung tann 22. januar 2019 samtykti nevndin, at “nevndin 

mælir til at finna fígging innanfyri verandi fíggjarkarm skúlans í 2019”. 

 

Útgangsstøði skúlans var, at “velur kommunan at skriva undir hesa avtalu, er eisini neyðugt, at peningur 

verður játtaður sambært avtaluni,” tí skúlin metti ikki, at hann hevur pláss innan sínar játtanir til at finna 

rúm fyri hesari rakstrarútreiðslu afturat. 

 

Men samsvarandi samtykt nevndarinnar, hevur umsitingin samskift við skúlaleiðsluna við tí fyri eyga, at 

fáa skúlan at bera henda kostnað innan verandi karm, og hevur Vagn Foldbo, skúlastjóri, nú boðað frá, at 

hann vil royna at finna útvegir fyri at bera helmingin av hesum umleið 150.000 kr. innan fyri verandi 

fíggjarkarm á skúlaøkinum. 

 

Sostatt er tørvurin á at finna játtan aðrastaðni enn á skúlaøkinum nú minkaður niður í 75.000 kr., og tað er í  

hesum sambandi, at málið verður lagt fyri nevndina aftur til viðgerðar. 

 

Lógargrundarlag:  

Sí viðfesta skjal nr. 18/00052-7 við frágreiðing um upphavsrættarlógina og avtalu við Fjølrit 

Sí somuleiðis http://www.logir.fo/Logtingslog/30-fra-30-04-2015-um-upphavsraett# 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Í avtaluni við Fjølrit er ásett í § 5 um “Viðurlag”, at “fyri nýtslu sambært hesi avtalu rindar kommunan til 

Fjølrit kr. 200,- fyri hvønn ársnæming í fólkaskúlanum í kommununi”. Fyri Skúlatrøð svarar hetta til 

umleið 750 skúlanæmingar x kr. 200 = samanlagt umleið kr. 150.000 árliga. 

 

Tað framgongur av niðanfyri standandi mynd úr weblundanum, at bókaða nýtslan fyri alt árið 2018 á 

trivnaðarøkinum samanlagt í løtuni gevur eitt avlop á 211.489 kr., meðan § 4 “Undirvísing” í løtuni hevur 

eitt bókað hall á 82.386 kr. 
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Samstundis hevur skúlin tørv á lutfalsliga kostnaðarmiklum dagføringum á KT-økinum, har samlaða 

ynskið skúlaleiðslunnar er ein íløga á uml. 1,3 mió. kr., um skúlin skal verða fult dagførdur á tí økinum. 

 

Eisini ger skúlaleiðslan vart við, at skúlabyggingin á Skúlatrøð í vár fer at gera tað neyðugt at viðgera 

onnur tørvandi viðurskifti, sum kunnu elva til eyka útreiðslur. Her kann nevnast skúlavasking, og serliga 

síggja tey tørv vera á at viðgera spurningin um útvegan av innbúgvi til nýggja skúlan, tá ið flytast skal inn í 

nýggju stovurnar í samanbygda skúlanum. 

 

Vísandi til politiska ynskið um í mest møguligan mun at halda rakstrarútreiðslur kommununnar innan fyri 

verandi fíggjarkarm, hevur umsitingin, sum nevnt, tó fingið skúlan at átaka sær helmingin av hesi nýggju 

útreiðslu til Fjølrit innan fyri verandi játtanarkarm á skúlaøkinum. 

 

Verður hetta politiskt góðkent, er sostatt ein tørvur á at útvega skúlaøkinum eina játtan 75.000 kr. afturat. 

 

Tilmæli:  

Málið verður við hesum lagt fyri politisku skipanina við umbøn um, at írestandi játtanin á 75.000 kr. til 

fígging av avtaluni við Fjølrit verður funnin við eykajáttan av tøka peningi kommununnar til rakstrarstað 

nr. 4232270010 “Skúlatrøð”, konta nr. 146928 “Undirvísingartilfar, Vørukeyp”. 

 

Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19. mars 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum dagf. 13-03-2019. 

 

Fíggjarnevndin 26. mars 2019 

Nevndin tekur undir við B&U 19-03-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Tilmælið frá FíN 26-03-2019 einmælt samtykt. 

[Lagre] 

 

50/19 

16/01034-53 Skipan og fígging av Norðoya Kunningarstovu – eykajáttan, seinna 

viðgerð 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2019 21/19 16/01034-53 

2 Mentanarnevndin 21.02.2019 25/19 16/01034-53 

3 Fíggjarnevndin 26.02.2019 18/19 16/01034-53 

4 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 28.02.2019 31/19 16/01034-53 

5 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 28.03.2019 50/19 16/01034-53 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 28. februar 2019  

 

Mentanarnevndin 19. februar 2019 

Málið tikið av skrá og útsett til serstakan fund tann 21. februar 2019 kl. 15.30. 

 

Mentanarnevndin 21. februar 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum sum royndarár í 2019, og at taka upp aftur til fíggjarætlanina 2020. 



 

   Undirskrift formansins:_______________________ 
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Nevndin ynskir, at umboð fyri kommununa vera við í tilgongdini at seta nýggjan leiðara.  

Keyp av bygningunum verður at taka upp í sambandi við fíggjarætlanararbeiðið fyri 2020. 

 

Fíggjarnevndin 26. februar 2019 

Nevndin tekur undir við MeN 21-02-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá FíN 28-02-2019 einmælt samtykt. 

Tó verður grein 14, 2. pkt. í viðtøkunum soleiðis orðað: Um felagið verður tikið av, verða ognir felagsins 

at nýta ferðavinnuni í Norðoyggjum at gagni. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Tilmælið frá BýR 28-02-2019 einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

[Lagre] 

 

 

51/19 

18/00618-13 Liðugtgerð av parti av kirkjugarðinum við Oyrarvegin - flyting millum 

høvuðskontur, seinna viðgerð 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Tekniska Nevnd 20.02.2019 15/19 18/00618-13 

2 Fíggjarnevndin 26.02.2019 23/19 18/00618-13 

3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 28.02.2019 32/19 18/00618-13 

4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 28.03.2019 51/19 18/00618-13 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 28. februar 2019  

 

Tekniska Nevnd 20. februar 2019 

Ein meiriluti, ÓML, TJL og BK, mælir til, at málið verður fíggjað sum eykajáttan. 

Ein minniluti, SOJ og ASJ, mælir til, at málið verður tikið upp í samband við endurskoðan av 

fíggjarætlanini í apríl. 

 

Fíggjarnevndin 26. februar 2019 

Ein meiriluti, JS, SVJ og TJL, tekur undir við meirilutanum í TN 20-02-2019. 

Ein minniluti, GvK og HJS, tekur undir við minnilutanum í TN 20-02-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Atkvøtt varð um meirilutatilmælini í TN 20-02-2019 og FíN 28-02-2019; tey vórðu samtykt við 6 

atkvøðum fyri (JS, SVJ, TJL, KEZ, ÓML og BK) og 5 í móti (GvK, ASJ, BJ, HJS og SOJ). 

 

Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Meirilutatilmælið frá BýR 28-02-2019 samtykt við seinnu viðgerð við 6 atkvøðum fyri (JS, SVJ, TJL, 

KEZ, ÓML og BK) og 5 ímóti (GvK, ASJ, BJ, HJS og ÓK). 

[Lagre] 
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52/19 

18/00549-11 Flyting millum kontur - Húsið á Fornagørðum – seinna viðgerð 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19.02.2019 11/19 18/00549-11 

2 Fíggjarnevndin 26.02.2019 21/19 18/00549-11 

3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 28.02.2019 30/19 18/00549-11 

4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 28.03.2019 52/19 18/00549-11 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 28. februar 2019.  

 

Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19. februar 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 30-01-2019. 

 

Fíggjarnevndin 26. februar 2019 

Nevndin tekur undir við B&U 19-02-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá FíN 28-02-2019 einmælt samtykt. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Tilmælið frá BýR 28-02-2019 einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

[Lagre]  

 

53/19 

19/00089-1 Vognskúrur til eindina á Brekku - flyting millum høvuðskontur, seinna 

viðgerð 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19.02.2019 12/19 19/00089-1 

2 Fíggjarnevndin 26.02.2019 24/19 19/00089-1 

3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 28.02.2019 33/19 19/00089-1 

4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 28.03.2019 53/19 19/00089-1 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 28. februar 2019.  

 

Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19. februar 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 30-01-2019. 

 

Fíggjarnevndin 26. februar 2019 

Nevndin tekur undir við B&U 19-02-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá FíN 28-02-2019 einmælt samtykt. 

 



 

   Undirskrift formansins:_______________________ 
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Klaksvíkar Býráð 28. mars 2019 

Tilmælið frá BýR 28-02-2019 einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

[Lagre]  

 

 


