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31/17
11/00134 Góðkenning av broyttum viðtøkum fyri grunnin Mentanarhúsið í Klaksvík
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
04.05.2017

Málnr.
31/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Á ársfundi í grunninum Mentanarhúsið í Klaksvík 2. mai 2017 varð samtykt ein broyting í § 8 í
viðtøkunum fyri grunnin; § 8 snýr seg um samsýningar til stýrið.
§ 8 var soljóðandi:
Stýrislimirnir fáa samsýning fyri at vera við á stýrisfundum. Eitt einmælt stýri ásetur samsýningina á
ársfundinum og kann fyri hvønn fund í mesta lagi vera tað sama, sum landsstýrisins almennu
fundargjøld.
Eitt einmælt samt stýri kann somuleiðis gera av, at ein ella fleiri av stýrislimunum skulu fáa eina
árliga samsýning, sum skal verða ásett í mun til slag av arbeiði, og hvussu drúgt tað er, sum
viðkomandi stýrislimur ger fyri grunnin. Støddin á samsýningini skal, um ein tílík verður ásett, verða
góðkend av Skráseting Føroya.
Broytta § 8 verður soljóðandi:
Stýrislimir fáa samsýning fyri at vera við á stýrisfundum, og er upphæddin fyri hvønn fund
samsvarandi tí til eina og hvørja tíð verandi fundarsamsýning hjá landinum, sum ásett av
Fíggjarmálaráðnum. Tó fær formaðurin dupulta samsýning.
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Eitt einmælt samt stýri kann gera av, at ein ella fleiri av stýrislimunum skulu fáa eina árliga
samsýning, sum skal verða ásett í mun til slag av arbeiði, og hvussu drúgt tað er, sum viðkomandi
stýrislimur ger fyri grunnin.
Sambært § 12 í viðtøkum grunsins skal Klaksvíkar Býráð góðkenna viðtøkubroytingar.
Lógargrundarlag:
Grein 12 í viðtøkum grunsins.
Tilmæli:
Mælt verður til at góðkenna broyttu viðtøkur grunsins.
Býráðsins samtykt 04-05-2017
Einmælt samtykt at góðkenna broyttu viðtøkur grunsins.
[Lagre]

32/17
17/00260 Byggisamtyktarbroyting - økispartur B1
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Havna- og Vinnunevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
24.04.2017
24.04.2017
04.05.2017

Málnr.
35/17
15/17
32/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til fundir dagf. 20.09.2016 og 12.04.2017 og samskifti annars millum vinnufyritøku og umboð
fyri Klaksvíkar kommunu.
Samskiftið hevur gingið út upp á at útvega fyritøkuni lendi í B1-økinum við Borðoyarvík til bygging av
nýggjum framleiðslubygningi á uml. 4.500 m2 við evt. seinni møguleika at byggja út til tað dupulta.
Verandi økisáseting fyri B1 hevur max byggistig á 50%, og krevur ætlaða byggingin tí sambært hesum eitt
grundøki á 9.000 m2 + møguliga 9.000 m2.
Fyritøkan spyr, um møguleiki er fyri at broyta ábyggingarstigið til 60%.
Við broytingini minkar tørvurin á grundøkjavídd til 7.500 m2 + møguliga 7.500 m2

Lógargrundarlag:
Býarskipanarlógin
Fíggjarligar avleiðingar:
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Tilmæli:
Tekniska Umsiting mælir til at fara undir tilgongdina við broyting av ábyggingarstignum í B1-økinum úr
50% til 60%.
UBN 24-04-2017
Nevndin mælir til at broyta ábyggingarstígið til 70% av samlaða B1 økinum.
HaVN 24-04-2017
Nevndin tekur undir við UBN 24-04-2017.
Býráðsins samtykt 04-05-2017
Tilmælið frá HaVN 04-05-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

33/17
17/00409 Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 103, Svínoy til ummælis
Viðgjørt av
1 Svínoyarnevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
30.03.2017
24.04.2017
04.05.2017

Málnr.
5/17
36/17
33/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Í e-posti 9. mars 2017 biður Umhvørvisstovan um býráðsins ummæli til sundurbýti av matr. nr. 103 í
Svínoy, soleiðis at sethúsaluturin Uppi á Váli 14 og neystaluturin við Handansveg verða hvør sín
sjálvstøðugur matrikkul.
Í uppskotinum til byggisamtykt fyri Svínoy liggja báðir lutirnir í økisparti A32, har minsta mark fyri
grundøki er 300 m2 fyri vanlig sethús og 200 m2 fyri samanbygd hús. Parturin Uppi á Váli er 305 m2,
meðan parturin við Handansveg er 54 m2.
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Lógargrundarlag:
Matrikkullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Vísandi til, at neystaluturin á 54 m2 liggur millum aðrar sjálvstøðugar neystalutir, matr. nr. 43b, 47, 35 og
25, við víddunum ávikavist: 80, 22, 21 og 42 m2, metir Tekniska Umsiting tað vera rímuligt at viðmæla
sundurbýti – hetta eisini við tí grundgeving, at í eini nýggjari framløgu av byggisamtyktini liggur umrødda
neystarekkja náttúrligari í økisparti D40 .
SvíN 30-03-2017
Nevndin tekur undir við tilmæli frá TU 24-03-2017.
UBN 24-04-2017
Nevndin tekur undir við Svínoyarnevndini dagfest 30-03-2017.
Býráðsins samtykt 04-05-2017
Tilmælið frá UBN 24-04-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

34/17
17/00518 Byggiloyvi til at víðka terassuna, matr. nr. 1366a
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
24.04.2017
04.05.2017

Málnr.
42/17
34/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Borgararnir søkja um at víðka terrassuna 4 metrar vestureftir (út á sjógvin) matrikkul 1366a, Nólsoyar Páls
gøta 7.
Síðani er ætlanin at inniloka terrassuna, tað vil siga 3 metrar oman frá verandi terrassu. Tilbygningurin
verður longdin av húsinum, við vindeygum + glas foldihurðar móti sjónum.
Hendan terassan skal brúkast til matstovuvirki og ein kaffistova fer at langtíðarleiga terassuna.
Hetta mál umfatar bert broyting av økisásetingarmarki, og ikki um lendisviðurskifti, byggibúning og
atkomu.
Lógargrundarlag:
A10 øki
Tilmæli:
Tekniska umsiting hevur tosað við miðbýararkitekin Ósbjørn Jacobsen um ætlanina, og vil tekniska
umsiting mæla til at víðka økismakið 5 metrar út á sjógv.
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UBN 24-04-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Teknisku Umsiting dagfest 18-04-2017.
Býráðsins samtykt 04-05-2017
Tilmælið frá UBN 24-04-2017 einmælt samtykt.
[Lagre]

35/17
17/00274 Broyting av 7. parti í Kommunustýrisskipanini – íbúgvaratalið í kommununi
hægri enn 4999 - seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
21.02.2017
21.03.2017
23.03.2017
04.05.2017

Málnr.
27/17
41/17
27/17
35/17

Frágreiðing um málið:
Málið varð viðgjørt fyrru ferð í býráðnum á fundi tann 23. mars 2017.
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FíN 21-02-2017
Málið tikið av skrá.
FíN 21-03-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 15-02-2017.
Býráðsins samtykt 23-03-2017
Einmælt samtykt at broyta 7. part í Kommunustýrisskipanini við fyrru viðgerð.
Einmælt samtykt, at verandi limir í stýrinum fyri NBH - Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen,
Kristian Eli Zachariasen, Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen - halda fram, og at Tummas J. Lervig og
Steinbjørn O. Jacobsen eru valdir aftrat í stýrið.
Harumframt staðfest, at 1. tiltakslimur er Óli M. Lassen, og 2. tiltakslimur er Gunvá við Keldu.
Býráðsins samtykt 04-05-2017
Samtykt við seinnu viðgerð við 9 atkvøðum fyri – JS, SVJ, TJL, KEZ, ÓML, BK, SOJ, HJS og GvK – og 2
ímóti – BJ og ASJ.
Einmælt samtykt, at teir í samtyktini frá 23. mars 2017 nevndu limir eru valdir í stýrið fyri NBH.
[Lagre]

36/17
16/00789 Rakstrar-, íløgu-, og likviditetsætlan. Framflytingar v.m. 2017 – seinna
viðgerð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
3 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
21.03.2017
23.03.2017
04.05.2017

Málnr.
40/17
30/17
36/17

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt í býráðnum tann 23. mars 2017.
FíN 21-03-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 17-03-2017. Gunvá við Keldu tekur støðu í býráðnum.
(Øll málini verða løgd fyri býráðið hvør sær.)
Býráðsins samtykt 23-03-2017
Fyrst varð atkvøtt um niðanfyri standandi mál nr. 30/17 (1-5) – sí samtyktirnar niðanfyri.
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá FíN 21-03-2017 við teimum undir mál nr. 30/17 (1-5) samtyktu
broytingum.
Hetta varð einmælt samtykt.
Býráðsins samtykt 04-05-2017
Einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Lagre]
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