Býráðsfundurin tann 6. mars 2007
Ár 2007, hin 6. mars kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð fund við niðanfyri standandi fundarskrá, og har fylgjandi
samtyktir vórðu gjørdar.

Allir limir á fundi.
Signhild Joensen møtti fyri Eyðgunn Samuelsen
(Nøvn býráðslimanna eru her stytt soleiðis:
SOJ: Steinbjørn O. Jacobsen,
JH: Jórun Høgnesen,
RN: Rani Nolsøe,
JM: Jákup Mikkelsen,
KFO: Kristian Fríðrik Olsen,
GvK: Gunvá við Keldu,
ASJ: Atli S. Justinussen,
TS: Torleif Sigurðsson,
SJ: Signhild Joensen,
HAB: Hans Arne Bertholdsen og
KEZ: Kristian Eli Zachariasen.)
Býráðsmál nr. 13.
2007-15-006 Umsókn um samanlegging, matr. 705a og 708a.
Talan er um tveir jarðarteigar niðanfyri brunnarnar undir Fossum, sum við hesum verða lagdir saman og
sostatt fáa sama eigara. T.U. hevur ongar viðmerkingar til umsóknina.
Tekniska nevnd hevur viðtikið at geva tilmæli til hesa saman-legging.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
14.
2007-15-005 Umsókn um samanlegging matr. 125af v.fl.
Talan er um tey trý grundøkini undir Klakki, sum eru keypt til bygging av 4 raðhúsum. Tilsamans eru
grundøkini 1521m2 ella í miðal 380m2 pr. hús. – Sambært galdandi byggisamtykt fyri Klaksvíkar Kommunu
skal vídd pr. grundøkir pr. raðhús vera í minsta lagi 300m2. T.U. mælir tí til, at umsóknin verður send
matrikulstovuni við tilmæli um góðkenning.
Tekniska nevnd hevur viðtikið at geva hetta loyvi.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
15.
2007-10-002 Øki til fortoyning av aliringum.
Fundur hevur verið millum borgarstjóran Steinbjørn O. Jacobsen, Heina O. Heinesen og býarverkfrøðingin um
fortoyn-insøkitil aliringar til umvælingar. Á fundini vóru teir samdir um, at Klaksvíkar kommuna sendir eitt skriv
til Faroe Salmon P/f, har kommunurnar boða frá, at sæð verður positivt uppá málið, men at málið verður sent
til bygdaráð og býráð til staðfestingar.
Havnanevndin tekur undir við málinum.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
16.
Býarplanurin.
Víst verður til uppskot um býarplan fyri Klaksvíkar Kommunu frá Byggi- og býarskipanarbólkinum á Tekn.
ums., dagf. 26. februar 2007, sum inniheldur kort, økisásetingar og felagstreytir.
BBN 27.02.07
Á fundi, hin 27.02.07 kl. 15,00 hevði nevndin fund um býarskipanina, sum var felags við hinum føstu nevndum
býráðsins.
Nevndin varð kunnað um málið, sum hon viðgjørdi.

Víst verður til fundarfrásøgn, dagf. 27. febr. 07.
Málið verður beint í BBN til viðgerð av málinum út frá gjørdu viðmerkingunum.
TN 27.02.07
Á fundi, hin 27.02.07 kl. 15,00 hevði nevndin fund um býarskipanina, sum var felags við hinum føstu nevndum
býráðsins.
Nevndin varð kunnað um málið, sum hon viðgjørdi.
Víst verður til fundarfrásøgn, dagf. 27. febr. 07.
Málið verður beint í BBN til viðgerð av málinum út frá gjørdu viðmerkingunum.
HaN 27.02.07
Á fundi, hin 27.02.07 kl. 15,00 hevði nevndin fund um býarskipanina, sum var felags við hinum føstu nevndum
býráðsins.
Nevndin varð kunnað um málið, sum hon viðgjørdi.
Víst verður til fundarfrásøgn, dagf. 27. febr. 07.
Málið verður beint í BBN til viðgerð av málinum út frá gjørdu viðmerkingunum.
SoN 27.02.07
Á fundi, hin 27.02.07 kl. 15,00 hevði nevndin fund um býarskipanina, sum var felags við hinum føstu nevndum
býráðsins.
Nevndin varð kunnað um málið, sum hon viðgjørdi.
Víst verður til fundarfrásøgn, dagf. 27. febr. 07.
Málið verður beint í BBN til viðgerð av málinum út frá gjørdu viðmerkingunum.
MeN 27.02.07
Á fundi, hin 27.02.07 kl. 15,00 hevði nevndin fund um býarskipanina, sum var felags við hinum føstu nevndum
býráðsins.
Nevndin varð kunnað um málið, sum hon viðgjørdi.
Víst verður til fundarfrásøgn, dagf. 27. febr. 07.
Málið verður beint í BBN til viðgerð av málinum út frá gjørdu viðmerkingunum.
BBN 01.03.07.
Formaðurin í TN møtti til fundin sambært áheitan frá formanninum í BBN.
Nevndin mælir til at samtykkja almennu byggisamtyktina, dagf. í febr/mars 07 og mælir til, at orðingarnar um
málsetning fyri býarplaninum verða tikin við í byrjanini.
Økis – ásetingar:
Broyting á Fossum. T.U. økir byggilendið úteftir niðanfyri vegin. (A2)
Víðkan av A8 sambært kortskjali.
A6 verður broytt til C øki.
Gerðabøur: Ein samd nevnd biðjur um fund við FK fríggjadagin 2. mars 2007 kl. 16.00.
Eftir hetta varð fundurin slitin uml kl. 19.00 og tikin uppaftur dagin eftir 2. mars kl. 15.00. Allir limir møttu.
Mælt verður til at:
B1 økið verður longt suðureftir.
B4 verður minkað til skrivstovubygningin hjá Jóanesi Skorheim.
Mælt verður til, at B8 økið endar norðanfyri bygningin (bygg-ingina) hjá Ídni.
B10 og B11 verða løgd út sum grøn øki.
C1 verður broytt til A30.
Viðv. C4:
Ein meiriluti, Jákup Mikkelsen, Gunvá við Keldu og Rani Nolsøe, mælir til, at D.7.1. í galdandi korti liggur
óbroytt.
Ein minniluti, Eyðgunn Samuelsen og Hans Arne Bertholdsen tekur undir við fyriliggjandi uppskoti.
Viðv. C8:
Ein meiriluti, Jákup Mikkelsen, Gunvá við Keldu og Rani Nolsøe, mælir til, at B.5.1. í galdandi korti liggur
óbroytt.
Ein minniluti, Eyðgunn Samuelsen og Hans Arne Bertholdsen tekur undir við fyriliggjandi uppskoti.
Viðv. C 11:
Mælt verður til at broyta C11 á korti hjá Rambøl Nyvig til set-húsaøkið, og at flyta C 11 til økið úti í Klaksvíkini,
sambært broytt býarplanskorti hjá T.U.
Viðv. D1:
Ein meiriluti, Jákup Mikkelsen, Gunvá við Keldu og Rani Nolsøe, tekur undir við fyriliggjandi uppskoti, tó vísandi
til viðtøkuna viðv. C.4.
Ein minniluti, Eyðgunn Samuelsen og Hans Arne Bertholdsen tekur undir við fyriliggjandi uppskoti.
Viðv. D5:

Mælt verður til at víðka økið sambært broytt býarplanskort hjá T.U.
Viðv. E2:
Ein meiriluti í nevndini, Jákup Mikkelsen, Gunvá við Keldu og Rani Nolsøe, tekur ikki undir við E.2. økinum.
Ein minniluti, Eyðgunn Samuelsen og Hans Arne Bertholdsen, tekur undir við E.2. økinum.
Viðv. F1:
Nevndin mælir til at strika F.1. økið og í staðin útleggja summarhúsøkið vestanfyri C.15. økið í Mikladali.
TN 05.03.07
Nevndin gjøgnumgekk uppleggið til broyttu byggisamtyktina.
MeN 05.03.07
Nevndin mælir til at varðveita verandi áseting fyri A6 økið sum alment endamál so sum undirvísing, mentan o.
líkn.
Samtykt býráðsins:
Tilmælið frá BBN um A2, A8, A6, B1, B4, B8, B10, B11 og C1 samtykt.
Tilmælið frá meirilutanum í BBN um C4 fall við 3 atkvøðum fyri (JM, GvK og RN) og 7 atkvøðum ímóti (KFO,
ASJ, JH, SOJ, TS, SJ og HAB)
Tilmælið frá minnilutanum í BBN um C4 samtykt við 6 atkvøðum fyri (KFO, ASJ, SOJ, TS, SJ og HAB) og 4
ímóti (RN, JH, GvK og JM).
Tilmælið frá meirilutanum í BBN um C8 fall við 3 atkvøðum fyri (JM, GvK og RN) og 8 ímóti.
Tilmælið frá minnilutanum í BBN um C8 samtykt við 8 atkvøðum fyri (KEZ, HAB, SJ, TS, SOJ, JH, ASJ og KFO)
og 0 ímóti.
Tilmælið frá BBN um C11 samtykt.
Viðv. D1 luttók Jórun Høgnesen ikki vegna ógegni.
Tilmælið frá meirilutanum í BBN viðv. D1 fall við 4 atkvøðum fyri (RN, JM, GvK, og ASJ) og 5 ímóti (HAB, SJ,
TS, SOJ og KFO).
Tilmælið frá minnilutanum í BBN viðv. D1 samtykt við 6 atkvøðum fyri (KEZ, HAB, SJ, TS, SOJ og KFO) og 0
ímóti.
Broytingaruppskot frá Jákupi Mikkelsen viðv. D1 á Norðoyri, “skjal 1”, har mælt verður til, at D1 økið á
Norðoyri bert umfatar fjøruna, so byggjast kann niðanfyri útstykkingarvegin – tó kann ein grønur geiri upp á 4
m liggja eftir niðan til vegin – og har mælt verður til, at økið norðanfyri rossafjósið verður broytt til A1 øki
heim til verandi A1 økið niðanfyri vegin – samtykt við 6 atkvøðum fyri (JM, KFO, GvK, RN, SOJ og TS) og 0
ímóti.
Tilmælið frá BBN viðv. D5 samtykt.
Tilmælið frá meirilutanum BBN viðv. E2 fall við 4 atkvøðum fyri (KEZ, RN, GvK og JM) og 6 ímóti (KFO, ASJ,
SOJ, TS, SJ og HAB).
Tilmælið frá minnilutanum í BBN viðv. E2 samtykt við 6 atkvøðum fyri (KFO, ASJ, SOJ, TS, SJ og HAB) og 4
ímóti (KEZ, RN, GvK og JM).
Tilmælið frá BBN viðv. F1-økinum samtykt.
Viðv. A9-økinum úti í Grøv luttók Kristian Eli Zachariasen ikki vegna ógegni.
Tilmælið frá umsitingini samtykt við 10 atkvøðum fyri og 1 ímóti. (RN).
Samlaði býarplanurin – við teimum samtyktu broytingunum – varð síðani samtyktur við 11 atkvøðum fyri og 0
ímóti.
17.
20047-04-001 Ætlanir um café-virksemi – skeinkiloyvi.
Vísandi til hjáløgdu skjøl verður hesin fyrispurningurin frá stig-takarunum lagdur fyri Mentanarnevndina og
Fíggjarnevndina og møguliga eisini til býráðið til umrøðu og viðgerð. Biðið verður um prinsippiella støðutakan
til, hvørt hesir stigtakarar kunnu fáa skeinkiloyvi í umrødda bygninginum, sjálvandi treytað av, at øll onnur
neyðug loyvi fyriliggja.
Mentanarnevndin viðmælir, at skeinkiloyvi verður játtað – sigur annars ja til prinsippiella spurningin.
Samtykt býráðsins:
Steinbjørn O. Jacobsen luttók ikki vegna ógegni.

Tilmælið frá mentanarnevndini samtykt við 9 atkvøðum fyri og 1 ímóti (KFO)
18.
2007-04-002 Matstovu/skeinkiloyvi til Smátt og Gott – ummæli.
Politistøðin í Tórshavn biðjur um býráðsins ummæli av oman-fyri nevndu umsókn um matstovu/skeinkiloyvi.
Vísandi til hjá-løgdu skjøl verður málið lagt fyri Mentanarnevndina, Fíggjar-nevndina og Býráðið til viðgerðar og
støðutakan til, hvørt tað verður tikið undir við, at skeinkiloyvi verður játtað til umsøkj-aran í umrødda
bygningi, treytað av at øll onnur neyðug loyvi fyriliggja.
Mentanarnevndin viðmælir, at skeinkiloyvi verður játtað.
Samtykt býráðsins:
Steinbjørn O. Jacobsen luttók ikki vegna ógegni.
Tilmælið frá mentanarnevndini samtykt við 9 atkvøðum fyri og 1 ímóti (KFO)
19.
Vegarbeiði av kontubólki 349 – 2007.
Seinastu árini hevur T.U. sett upp ymisk vegaarbeiðir o.a., sum verða projekterað, og onnur, sum eru í gongd.
Hetta verður gjørt fyri at geva betri innlit, so ymisku arbeiðini kunnu verða raðfest.
Sí skriv frá T.U. við raðfesting og kostnaðametingum, dagf. 16.02.07
Tekniska nevnd tekur undir við skrivinum frá T.U. dagf. 16.02.07, og at T.U. ger eina ætlan, sum vísir kostnað
fyri tey ymisku arbeiðini og somuleiðis eina tíðarætlan fyri 2007.
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 20.02.07.
Samtykt býráðsins:
Tilmælið samtykt.
20.
2007-19-015 setanar- og uppsagnarheimild – svimjihallar-leiðarin.
Sum kunnugt er henda broyting ein partur av menningarætlanini har býráðið undir viðgerðini av ymiskum
málum hevur givið til kennar tann hugburð, at vit skulu fremja hesa útdelegering fyri alla stovnar
kommununnar – t.v.s. at starvsfólkareglugerðin generelt verður broytt samsvarandi hesum sama, sum her
verður gjørt í svimjihøllini. Umsitingin hevur sjálvandi ikki rætt til at drála við at fremja býráðsins vilja, so um
býráðið undir viðgerð-ini av hesum málinum ikki gevur aðra fatan til kennar, so verður tann generella
broytingin í tveimum førum løgd fyri nevndir og býráð í næstum. Sí avrit av reglugerð og skriv frá umsitingini,
09.02.07
Mentanarnevndin tekur undir við skrivi frá umsitingini, dagf. 09.02.07.
Fíggjarnevndin tekur undir við mentanarnevndini 20.02.07.
Samtykt býráðsins:
Tilmælið samtykt.
21.
2007-19-009 Uppskot um tíðarkarm fyri fundir hjá nevndum býráðsins.
Víst verður til skriv frá býráðslimi, dagf. 22.01.07, har skotið verður upp, at nevndarfundir í framtíðini verða
hildnir aftaná kl. 16.00 gerandisdagar, sí skriv í málinum.
Byggi- og býarskipanarnevndin er ikki sinnað at gera broytingar sum er.
Havnanevndin beinir málið í býráðið.
Sosiala nevnd beinir málið í býráðið, og vísir til skrivi.
Fíggjarnevndin beinir málið í býráðið.
Samtykt býráðsins:
Málið útsett til næsta býráðsfund.

22.
2007-03-020 Útstykkingar uppi á Fossum.
Vísandi til viðtøkurnar hjá Byggi-og býarskipanarnevndini 19.02.07 og Teknisku nevnd 20.02.07, verður við
hesum gjørt uppskot/tilmæli um fígging av ráðgevarakostnað áljóðandi kr. 467.500 at leggja fyri
fíggjarnevndina og býráðið. Mælt verður til, at niðanfyri nevndu játtanir verða fluttar millum nevndu kontur til
eina nýggja kontu, sum fær heiti “Uppi á Fossum”
Sí skriv og frágreiðing frá T.U.
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at geva umsitingini heimild til at arbeiða víðari við einari avtalu við S.
Nielsen, ark., har trygd fæst fyri, at kommunan fær neyðugt kvalitetsarbeiði. Mælt verður somuleiðis til, at
umsitingin ger uppskot um fígging.
Tekniska nevnd viðgjørdi skriv frá S. Nielsen. Nevndin tekur undir við tilmæli frá Byggi- og
býarskipanarnevndini 19.02.07.
Fíggjarnevndin tekur undir við Byggi- og býarskipanarnevndini 19.02.07 og Teknisku nevnd 20.02.07. Mælt
verður somuleiðis at taka undir við tilmæli um fígging frá umsitingini 24.02.07.
Samtykt býráðsins:
Tilmælið samtykt.
23.
2007-16-001 Vatnverk – Mikladalur
Sí skriv og kostnaðarmeting fyri vatnverkið í Mikladali. Ætlanin er at nýta verandu vatngoymslu. Alt arbeiðið
verður fíggjað av grunnum til vatnveiting, hetta krevur at grunnarnir verður inn-tøkuførdir á fíggjarætlanini fyri
2007. Sum kunnugt skal málið samtykkjast tvær ferðir, og Landsstýrið skal kunnast/geva loyvir. Mælt verður
til, at arbeiðið at gera vatnverk í Mikladali verður byrjað beinanvegin og at peningur verður tikin av omanfyri
nevndu grunnum.
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 14.02.07.
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 20.02.07.
Samtykt býráðsins:
Tilmælið samtykt.
24.
2007-16-002 Vatnverk – Trøllanes
Sí skriv og kostnaðarmeting fyri vatnverkið á Trøllanesi. Ætlanin er at nýta verandu vatngoymslu. Alt arbeiðið
verður fíggjað av grunnum til vatnveiting, hetta krevur at grunnarnir verður inntøkuførdir á fíggjarætlanini fyri
2007. Sum kunnugt skal málið samtykkjast tvær ferðir, og Landsstýrið skal kunnast/geva loyvir. Mælt verður
til, at arbeiðið at gera vatnverk á Trøllanesi verður byrjað beinanvegin og at peningur verður tikin av omanfyri
nevndu grunnum.
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 14.02.07.
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 20.02.07.
Samtykt býráðsins:
Tilmælið samtykt.
25.
2007-17-008 Meirjáttan baðiland – svimjihøllin.
Víst verður til skriv frá umsitingini, 16,02,07, har mælt verður til, at kr. 600.000 verða fluttar av Ósáskúlanum
til endamálið.
Ein meiriluti í Mentanarnevndini, Gunvá við Keldu, Torleif Sigurðsson, Jórun Høgnesen og Rani Nolsøe, tekur
undir við tilmæli 16.02.07.
Ein minniluti í nevndini, Kristian Eli Zachariasen, tekur ikki undir við tilmæli 16.02.07. Mælt verður annars til,
at leikluturin hjá ráðgevanum verður tikin upp til viðgerðar.
Fíggjarnevndin beinir málið í projektbólkin til viðgerðar at leggja fyri aftur skjótast møguligt. Vísandi til notat
frá projekt-bólkinum, 27.02.07, verður málið lagt fyri Býráðið.

Ein meiriluti í Mentanarnevndini, Gunvá við Keldu og Jórun Høgnesen, tekur undir við at játta kr. 900.000
afturat við flyting
millum kontur. Ein minniluti, Kristian E. Zachariasen, tekur ikki
undir við, at flutt verður millum kontur. Rani Nolsøe tekur støðu
á býráðsfundinum.
Samtykt býráðsins:
Broytingaruppskot frá KEZ, um her og nú at siga upp samstarvið við ráðgevan, fall við 1 atkvøðu fyri (KEZ) og
5 ímóti (SOJ, KFO, GvK, JH og JM).
Tilmælið frá meirilutanum í mentanarnevndini samtykt við 8 atkvøðum fyri (KFO, GvK, ASJ, JH, RN, SOJ, TS og
SJ) og 2 ímóti (HAB og KEZ).
28b.
Val av felags hegnsýnisnevnd.
Samtykt býráðsins:
Samtykt at geva umsitingini heimild at seta felags hegnsýnisnevnd.
Fundur lokin.

