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Ár 2011, hin 15. november 2011 kl. 17:30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu:
Auðunn Konráðsson, Óli M. Lassen, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen, Jógvan
Skorheim, Gunvá við Keldu, Signhild V. Joensen, Jákup F. N. Mikkelsen, Steinbjørn O. Jacobsen,
Óluva Klettskarð og Jákup Skoradal.

2011/140.
10/01013 Hjún í somu grøv – kirkjugarðsnevndin
Á býráðsfundinum 22. mars 2011 samtykti býráðið, at tað er positivt yvir fyri, at hjún verða grivin í
somu grøv og at beina málið aftur í Teknisku Nevnd til nærri útgreining.
Tekniska Umsiting hevur kannað málið við at tosa við ymisk fólk. Sambært friðingartíð fyri
kistugravir er friðingartíðin minimum 20 ár, men vanliga praktiserað við 25 til 30 árum. Sí skriv frá
TU 28. oktober 2011, har tað verður upplýst, at søkjast kann um undantak í hvørjum einstakum føri.
Tosað var við Bárður Larsen, okkara løgfrøðing, og heldur hann, at vit skulu virða friðingartíðina.
Tilmæli:
Mælt verður til at framhaldandi halda seg til friðingartíðina. Men eru tað meir enn 30 ár ímillum
gravsetaninar, so er møguleikin opin við at spyrja avvarðandi. Tá eru nakrar aðrar reglur fyri dýpinum
á grøvini.
TN 3. nov. 2011: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU, dagf. 28. Oktober 2011.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2011/141.
08/00135 Umboðs nevndin fyri SEV 2009-2012
Veljast skal ein nýggjur varalimur í nevndina fyri Elfelagið SEV fyri Elsebeth M. Gunnleygsdóttur,
býráðslim, sum noyðist at leggja frá sær, tí hon er vald í Føroya Løgting.
Býráðsins samtykt:
Atli S. Justinussen valdur sum varalimur.

2011/142.
11/00783 Umsókn um sundurmatrikulering – matr. nr. 1568
Eigarin av matr. nr. 1568, Leivur Matras, søkir um loyvi at býta ognina sundur við tí fyri eyga at selja
bilhúsið við undirlendi til grannan sunnanfyri Árna Múller (matr. nr. 1570).
Sí tilmæli frá TU, dagfest 28. oktober 2011, har greit verður frá, at orsøkin til umsóknina er
 at hann ikki longur hevur brúk fyri bilhúsinum
 at hann ynskir at sleppa undan viðlíkahaldinum av bilhúsinum,
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at hann framhaldandi hevur minst 2 parkeringpláss eftir á egnum øki
at grannaøkið, matr. nr. 1570, sum í dag ikki fær bil inn á egið øki, við keypinum fær loyst
henda trupulleika.

Tilmæli:
Matr. nr. 1568 er 321 m2 til víddar, og við umsøktu marknaumskipan minkar grundøkið við uml. 85
m2, og fer sostatt niðurum ásettu minstuvídd fyri grundøki, sum er 300 m2.
Vísandi til gr. 9 í Almennu Byggisamtyktini fyri Klaksvíkar Kommunu kann byggivaldið tó – tá
umráðandi grundir eru til tess..........loyva, at vikið verður frá ásetingunum í byggisamtyktini.- sí
tilmælið dagf. 28. okt. 2011.
Við omanfyrinevndu argumentum í huga, og tað, at hetta strekkið av Kráargøtu er rættuliga tyngt at
parkeraðum bilum, kann umsitingin tilmæla, at undantaksloyvi verður givið, hetta sjálvandi treytað av,
at málið verður góðkent av matrikulmyndugleikanum.
TN 3. nov. 2011: Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU dagf. 28. Oktober 2011
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2011/143.
2008-03-014 Norðhavnin í Ánunum – meirjáttan 2. viðgerð
Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 18. oktober 2011.
FíN 9. nov. 2011: Nevndin beinir málið í býráðið til seinnu samtykt.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2011/144.
2006-19-075 Samstarv um verkætlanina Gamligarður – meirjáttan 1. viðgerð
Á býráðsfundi 27. sep. 2011 bleiv samtykt at fara í gongd við byggingina av Sambýlinum í Svínoy
beinanvegin. Við hesum verður málið lagt fyri býráðið til tess at samtykkja, at uppsparingin á bók,
áljóðandi útivið 400-túsund krónur, sum er uppspard av svínoyingum til endamálið, verður
inntøkuførd í kommunala roknskapin til fígging av hesi íløgu. Formliga er her talan um eina
eykajáttan, ið sostatt krevur tvær býráðssamtyktir.
Sí skriv frá býarverkfrøðinginum, dagfest 9. november 2011, har greitt verður frá, at borgarstjórin
hevur biðið um eina dagførda tíðarætlan at inniloka sambýlið í Svínoy og kostnað, og har tað verður
upplýst, at tíðarætlanin er hendan: *Fyrireiking í november 2011. *Bygging byrjar fyrst í desember
2011. *Sambýlið er innilokað um hálvan februar 2012.
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Um alt arbeiðið verður framt, stendur Sambýlið liðugt síðst í juli 2012. sí annars kostnaðarmeting,
dagfest 9. nov. 2011.
SvínoyarN 3. nov. 2011: Ein meriluti í nevndini, Eyðun Jacobsen, Jógvan Edmund á Geilini, Ólavur
Thomsen og Steinbjørn O. Jacobsen, mælir til, at innilokingin av sambýlinum verður framd
beinanvegin, vísandi til býráðssamtyktina 27. september 2011, og at hildið verður fast um upprunaligu
ætlanina um sambýli. Ein minniluti í nevndini, Gunvá við Keldu, mælir til at taka málið upp við
nýggja landsstýrisfólkið, tá ið nýggja landsstýrissamgongan er skipað við tí fyri eyga at fáa greiðu á
tilsøgnunum um íløgu- og rakstrarjáttan til verkætlanina.
FíN 09. nov. 2011: Vísandi til býráðssamtyktina 27. september 2011 og meirlutatilmælið í
Svínoyranevndini 3. november 2011, mælir nevndin til, at uppsparingin á bók, áljóðandi útivið 400túsund krónur, sum er uppspard av svínoyingum til endamálið, verður inntøkuførd í kommunala
roknskapin til fígging av hesi íløgu. Formliga er her talan um eina eykajáttan, ið sostatt krevur tvær
býráðssamtyktir.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið frá Fíggjarnevndini 9. november 2011 samtykt.

2011/145.
11/00758 Stadionøkið – Fótbóltsvøllur/røktarheimið – eykajáttan 2011, 1. viðgerð
Sí skriv frá umsitingini, dagfest 8. september 2011, har greitt verður frá málinum, og har mælt verður
til fylgjandi:
Nú arbeiðið upp á fótbóltsvøllin er liðugt, og nýtt graslíki lagt á, kunnu vit staðfesta, at samlaði kostnaðurin er 4,3 mio. kr. ella 2 mió. kr. meira enn játtanin upp á 1.700.000 + stuðulin frá FSF upp á kr.
600.000,Politikararnir hava fyrst í juli avtalað, at kr. 850.000,- skulu flytast frá røktarheiminum til fótbóltsvøllin. Mælt verður til, at restin, kr. 1.150.000,- verða fluttar frá íløguavsetingini undir mentan, sum er
upp á 3 mió. kr.
SoN 2. nov. 2011: Nevndin tekur undir við ætlanini um at taka kr. 850.000 av íløgujáttanini á
røktarheiminum.
MeN 2. nov. 2011: Nevndin vísir til samtyktina í málið nr. 09/00517.
TN 3. nov. 2011: Nevndin tekur undir við viðtøkuni hjá SoN dagf. 2. November 2011.
FíN 9. nov. 2011: Nevndin tekur undir við Sosialu Nevnd 2. november 2011, Mentanarnevndini 2.

november 2011 og Teknisku Nevnd 3. november 2011, vísandi til skriv frá roknskaparleiðaranum og
býarverkfrøðinginum, dagfest 8. september 2011.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
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2011/146.
09/00517 Nýggjur fótbóltsvøllur – eykajáttan 2011, 1. viðgerð
Mánadagin tann 24. oktober 2011 var fundur millum borgarstjóran, formannin í Mentanarnevndini,
kommunustjóran og býarverkfrøðingin. Fundurin var um ymisk byggi- og annlegsarbeiði hjá
mentunardeildini við serligum atliti til fíggjarviðurskifti. Málini til umrøðu vóru: Bygdahúsið í
Árnafirði, Fótbóltsvøllurin, Skúlin á Z: niðurtøka av elsta partinum og eldskaðin + onnur mál.
Niðurstøðan á fundinum varð, at meirkostnaðir verða fíggjaðir við møguligum sparingum á mentanarøkinum og av Íløgukontoini til mentanarhús og bygdahús. Formaðurin í MeN upplýsti, at ein mió. kr.
má standa eftir á kontuni til mentanarhús og bygdahús. Sostatt var undirtøka fyri, at uml. 1,7 mió. kr.
kann brúkast av nevndu íløgukonto til fígging av niðanfyri nevnda kostnaði. Roknast kann ikki við, at
stórar upphæddir kunnu sparast á Mentanarøkinum men kanska einar 200.000 krónur samanlagt.
Avseting til “mentanarhús og bygdahús”
Skúlin á Z
Eftir
Planering Báran
Eftir
Fótbóltsvøllurin
Eftir

3.000.000
700.000
2.300.000
300.000
2.000.000
1.150.000
850.000

Mál nr. 09/00517 Nýggjur Fótbóltsvøllur.
Víst verður til tilmæli dagf. 8. september 2011, har gjørt verður vart við tørv á einari eykajáttan uppá
tilsamans 2 mió. kr. Avtala er gjørd millum býráðslimir tann 7. juli 2011 um, at 850 túsund krónur
skulu flytast frá Íløgu Ellis- og røktarheimi, til Stadionøkið Íløga.
Mælt verður til, at restin 1,15 mió. kr. verður fíggjað av Íløgukontoini til “mentanarhús og bygdahús”.
Mál nr. 11/00405 Eldskaði á Skúlanum á Ziskatrøð.
Víst verður til tilmæli dagf. 7. september 2011, har gjørt verður vart við tørv á einari eykajáttan uppá
tilsamans 355 túsund krónur.
Mælt verður til, at upphæddin verður fíggjað av Íløgukontoini til “mentanarhús og bygdahús”.
Mál nr. 10/00860 Møgulig útlufting av evningsstovuni.
Víst verður til tilmæli dagf. 7. september 2011, har gjørt verður vart við tørv á einari eykajáttan uppá
tilsamans 70 túsund krónur.
Mælt verður til, at upphæddin verður fíggjað av Íløgukontoini til “mentanarhús og bygdahús”.
Sambært roknistykkinum omanfyri verða bert einar 400 túsund krónur eftir á kontoini til “mentanarhús
og bygdahús”, og sambært fundarniðurstøðuni verður tí neyðugt við einari eykajáttan upp á uml. 400
túsund kr. Tá er roknað við nevndu sparing upp á 200 túsund kr.
MeN 2. nov. 2011: Nevndin tekur undir við skrivi frá býarverkfrøðinginum, dagfest 28. oktober 2011, tó við
teimum broytingum, at:
- Eykakostnaðurin til mál nr. 11/00405 - kr. 355.000 - verður fíggjaður sum ein eykajáttan.
- Eykakostnaðurin til mál nr. 11/00860 - kr. 70.000 – verður fíggjaður sum ein eykajáttan.
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Við hesum verða fylgjandi upphæddir eftir av játtanini at útgjalda til Grunnin Mentanarhús:
- Restupphædd sambært skrivi frá býarverkfrøðinginum
kr. 850.000,- Flyting av játtan frá stadionøkinum til játtanina “Mentanarhús”
kr. 75.000,- Flyting av játtan frá Mikladals skúla til játtanina “Mentanarhús”
kr. 75.000,- Tvs. samanløgd játtan til “Mentanarhús” eftir flytingar millum kontur
kr. 1.000.000,FíN 9. nov. 2011: Nevndin tekur undir við Mentanarnevndini 2. november 2011.

Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2011/147.
10/00860 Skúlin á Ziskatrøð – eykajáttan 2011, 1. viðgerð
Sí frágreiðing til mál nr. 09/00517 “Nýggjur fótbóltsvøllur”.
MeN 2. nov. 2011: Nevndin tekur undir við skrivi frá býarverkfrøðinginum, dagfest 28. oktober 2011, tó við
teimum broytingum, at:
- Eykakostnaðurin til mál nr. 11/00405 - kr. 355.000 - verður fíggjaður sum ein eykajáttan.
- Eykakostnaðurin til mál nr. 11/00860 - kr. 70.000 – verður fíggjaður sum ein eykajáttan.

Við hesum verða fylgjandi upphæddir eftir av játtanini at útgjalda til Grunnin Mentanarhús:
- Restupphædd sambært skrivi frá býarverkfrøðinginum
kr. 850.000,- Flyting av játtan frá stadionøkinum til játtanina “Mentanarhús”
kr.
75.000,- Flyting av játtan frá Mikladals skúla til játtanina “Mentanarhús”
kr.
75.000,- Tvs. samanløgd játtan til “Mentanarhús” eftir flytingar millum kontur
kr. 1.000.000,TN 3. nov. 2011: Nevndin tekur undir við viðtøkuni hjá MeN, dagf. 2. November 2011
FíN 9. nov. 2011:Nevndin tekur undir við Mentanarnevndini 2. november 2011 og Teknisku Nevnd 3.
november 2011.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2011/148.
11/00405 Eldskaði á skúlanum á Ziskatrøð – eykajáttan 2011, 1. viðgerð
Sí frágreiðing til mál nr. 09/00517 “Nýggjur fótbóltsvøllur”.
MeN 2. nov. 2011: Nevndin tekur undir við skrivi frá býarverkfrøðinginum, dagfest 28. oktober 2011, tó við
teimum broytingum, at:
- Eykakostnaðurin til mál nr. 11/00405 - kr. 355.000 - verður fíggjaður sum ein eykajáttan.
- Eykakostnaðurin til mál nr. 11/00860 - kr. 70.000 – verður fíggjaður sum ein eykajáttan.
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Við hesum verða fylgjandi upphæddir eftir av játtanini at útgjalda til Grunnin Mentanarhús:
- Restupphædd sambært skrivi frá býarverkfrøðinginum
kr. 850.000,- Flyting av játtan frá stadionøkinum til játtanina “Mentanarhús”
kr.
75.000,- Flyting av játtan frá Mikladals skúla til játtanina “Mentanarhús”
kr.
75.000,- Tvs. samanløgd játtan til “Mentanarhús” eftir flytingar millum kontur
kr. 1.000.000,TN 3. nov. 2011: Nevndin tekur undir við viðtøkuni hjá MeN, dagf. 2. November 2011
FíN 9. nov. 2011:Nevndin tekur undir við Mentanarnevndini 2. november 2011 og Teknisku Nevnd 3.
november 2011.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

2011/149.
11/00341 Fíggjarætlan 2012 – býráðið
Sí uppskot nr. 2 til fíggjarætlan fyri býráðið, dagfest 4. november 2011, og uppseting yvir høvuðstøl,
sum varð sett upp á temafundinum 7. november 2011, sum javnvigar við 144,5 mkr. í skattainntøku,
98,9 mkr. í rakstrarútreiðslum, 8,2 mkr. í rentum, 32,3 mkr. í íløgum, 5 mkr. í avdráttum, sum sum
hevur eitt úrslit, áljóðandi kr 94.700,- í avlopi.
BBN 7. nov. 2011: Ein meiriluti í nevndini, Auðunn Konráðsson, Óli M. Lassen og Elsebeth M.
Gunnleygsdóttur, tekur undir við niðurstøðunum á temafundinum 7. november 2011.
Ein minniluti í nevndini, Signhild V. Joensen og Hans Arne Bertholdsen, tekur undir við
niðurstøðunum á temafundinum 7. november 2011, tó við teimum broytingum, at 1,5 mió. kr. verða
fluttar frá íløgujáttanini til kjallaran í Sambýlinum á Heygnum og til niðurgjalding av skuld, soleiðis,
at játtanin til lániavdráttir hækkar úr 5 mió. kr. upp í 6,5 mió. kr.
HaVN 7. nov. 2011: Ein meiriluti í nevndini, Auðunn Konráðsson og Óli M. Lassen, tekur undir við
niðurstøðunum á temafundinum 7. november 2011.
Ein minniluti í nevndini, Hans Arne Bertholdsen, tekur undir við niðurstøðunum á temafundinum 7.
november 2011, tó við teimum broytingum, at 1,5 mió. kr. verða fluttar frá íløgujáttanini til kjallaran í
Sambýlinum á Heygnum og til niðurgjalding av skuld, soleiðis, at játtanin til lániavdráttir hækkar úr 5
mió. kr. upp í 6,5 mió. kr.
HeinUN 7. nov. 2011: Nevndin tekur undir við niðurstøðunum á temafundinum 7. november 2011.
MeN 7. nov. 2011: Nevndin tekur undir við niðurstøðunum á temafundinum 7. november 2011.
SoN 7. nov. 2011: Nevndin tekur undir við niðurstøðunum á temafundinum 7. november 2011.
TN 7. nov. 2011: Ein meiriluti í nevndini, Óli M. Lassen, Elsebeth M. Gunnleygsdóttir, Óluva
Klettskarð og Jógvan Skorheim, tekur undir við niðurstøðunum á temafundinum 7. november 2011.
Ein minniluti í nevndini, Hans Arne Bertholdsen, tekur undir við niðurstøðunum á temafundinum 7.
november 2011, tó við teimum broytingum, at 1,5 mió. kr. verða fluttar frá íløgujáttanini til kjallaran í
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Sambýlinum á Heygnum og til niðurgjalding av skuld, soleiðis, at játtanin til lániavdráttir hækkar úr 5
mió. kr. upp í 6,5 mió. kr.
FíN 7. nov. 2011: Ein meiriluti í nevndini, Gunvá við Keldu, Jógvan Skorheim og Auðunn
Konráðsson, tekur undir við niðurstøðunum á temafundinum 7. november 2011.
Ein minniluti í nevndini, Signhild V. Joensen, tekur undir við niðurstøðunum á temafundinum 7.
november 2011, tó við teimum broytingum, at 1,5 mió. kr. verða fluttar frá íløgujáttanini til kjallaran í
Sambýlinum á Heygnum og til niðurgjalding av skuld, soleiðis, at játtanin til lániavdráttir hækkar úr 5
mió. kr. upp í 6,5 mió. kr.
Við hesum viðmerkingum beinir nevndin málið í býráðið við tilmæli um, at fíggjarætlan býráðsins fyri
árið 2012 verður samtykt við einum skattaprosenti á 21,75 og barnafrádrátti áljóðandi kr. 4.000,Býráðsins samtykt:
Broytingaruppskot frá Steinbjørn O. Jacobsen, um at hækka inntøkurnar frá partafelagsskatti
við 500 túsund krónur og inntøkurnar frá persónsskatti við 500 túsund krónum, og at henda
upphædd, 1 mió. kr., verður játtað til Sambýlið í Svínoy, varð samtykt við 11 atkvøðum fyri og 0
ímóti.
Tilmælið frá minnilutanum í Fíggjarnevndini 7. november 2011 fall við 1 atkvøðu fyri, Signhild
V. Joensen, og 10 atkvøðum í móti.
Játtanin til málsøkið “Mentanarhús/bygdarhús/skúli”, áljóðandi 3 mió. kr., varð síðan samtykt
við 10 atkvøðum fyri og 0 ímóti. Atli S. Justinussen luttók ikki í viðgerðini av hesum máli, vegna
ógegni.
Vísandi til tilmælið frá meirilutanum í Fíggjarnevndini 7. november 2011, notat frá
roknskaparleiðaranum 15. november 2011 og samtykta broytingaruppskotið, varð fíggjarætlan
býráðsins fyri árið 2012, dagfest 15. november 2011 – við einum skattaprosenti á 21,75% og
einum barnafrádrátti á kr. 4.000,- síðan samtykt við 11 atkvøðum fyri og 0 ímóti.

