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Klaksvíkar Býráð  
 

Dagfesting: 17.12.2020 kl. 17:30 

Málnr.: 16/01208 Gerðabók 

Nevndarlimir:  Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Gunvá við Keldu, Tummas J. 

Lervig, Kristian Eli Zachariasen, Óli M. Lassen, Beinta Klakstein, Atli S. 

Justinussen, Beinir Johannesen og Herfrí J. Sørensen. 

Varalimir: Óluva Klettskarð møtti fyri Steinbjørn O. Jacobsen 

Ikki møtt:   

Onnur: Tummas T. Eliasen, kommunustjóri 

Protokollførari: Jensa Anthoniussen, fulltrúi 

 

Málsyvirlit 

Til viðgerðar 

138/20 20/01186-14 Býráðslimi berst frá at røkja býráðsarbeiðið – Steinbjørn O. Jacobsen 

139/20 20/01103-1 Eykajáttan og manglandi framflyting, Endurnýtslan – seinna viðgerð 

140/20 20/01178-1 Kommunala Smiðjan serligar umstøður í 2020 (Korona) – seinna viðgerð 

141/20 19/00891-10 Vinarbýarsamstarv við Skt. Pætursborg - 2021 

142/20 18/00936-8 Uppskot til veganøvn á Fossum - framhaldsviðgerð 

143/20 20/01254-1 Vegastubbi millum á Brekku og Fossagøtu - uppskot til navn 

144/20 20/01255-1 Siðuvegur omanúr Helnabrekku - uppskot til navn 

145/20 17/01299-138 Kunning um 1. byggistig á Fossum 

146/20 19/01083-27 Nýggjur økispartur fram við Klaksvíksvegi 

147/20 16/01147-33 Byggisamtyktarbroyting av D6 og A31, matr.nr. 249 og 250 

148/20 20/01182-3 Broyting av byggisamtykt fyri Trøllanes, matr.nr. 11a 

149/20 20/01246-3 Matr.nr. 25s býtast sundur til eigaraíbúðir - sp/f Norðhús 

150/20 20/00628-2 Norðurendin í KÍ-Høllini til fótbóltsakademi 
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Til viðgerðar 

138/20 

20/01186-14 Býráðslimi berst frá at røkja býráðsarbeiðið – Steinbjørn O. Jacobsen  
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 138/20 

 

20/01186-14 Býráðslimi berst frá at røkja býráðsarbeiðið 
 

Frágreiðing um málið: 

Steinbjørn O. Jacobsen, býráðslimur, hevur boðað frá, at honum berst frá at møta á býráðsfundinum 17. 

desember 2020. Næstvald 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. Á fyrsta fundinum ella 

við aðru viðgerð av fíggjarætlanini, sbr. § 12 og § 39, kann verða kravt, at tiltakslimur fær 

fundarboð, eisini um kommunustýrislimi berst frá at møta av aðrari orsøk. Er eingin 

kommunustýrislimur, sum kann seta fram krav um at geva tiltakslimi fundarboð, kann tiltakslimurin 

sjálvur krevja at fáa fundarboð. 

 Kommunustýrislógin, § 18, stk. 2: 

Berst kommunustýrislimi væntandi frá at røkja starv sítt í meira enn 14 samfullar dagar vegna annað 

alment starv, heilsustøðu ella aðra lógliga orsøk, skal viðkomandi boða borgarstjóranum frá, og 

borgarstjórin skal síðani geva tiltakslimi fundarboð. 

 Kommunustýrislógin, § 18, stk. 3: 

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

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Samsýning til tiltakslimirnar. 

 

Tilmæli:  

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

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Einmælt samtykt at lata Óluvu Klettskarð taka sætið í býráðnum til fundin. 

 

[Gem]  

 

139/20 

20/01103-1 Eykajáttan og manglandi framflyting, Endurnýtslan – seinna viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska Nevnd 18.11.2020 88/20 

2 Fíggjarnevndin 24.11.2020 97/20 

3 Klaksvíkar Býráð 26.11.2020 127/20 

4 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 139/20 
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20/01103-1 Eykajáttan og manglandi framflyting - Endurnýtslan  
 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 26. nov. 2020. 

 

Tekniska Nevnd 18. november 2020: 

Nevndin staðfestir óbrúkta peningin og tekur undir við eykajáttan ella møguligari aðrari inntøku. 

 

Fíggjarnevndin 24. november 2020: 

Nevndin tekur undir við TN 18-11-2020. 

 

Klaksvíkar Býráð 26. november 2020: 

Tilmælið frá FíN 24-11-2020 einmælt samtykt. 

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Tilmælið frá BýR 26. nov. 2020 einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

 

[Gem]  

140/20 

20/01178-1 Kommunala Smiðjan serligar umstøður í 2020 (Korona) – seinna viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska Nevnd 18.11.2020 77/20 

2 Fíggjarnevndin 24.11.2020 96/20 

3 Klaksvíkar Býráð 26.11.2020 128/20 

4 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 140/20 

 

20/01178-1 Kommunala Smiðjan serligar umstøður í 2020 (Korona) 
 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 26. nov. 2020. 

 

Tekniska Nevnd 18. november 2020: 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 10-11-2020. 

 

Fíggjarnevndin 24. november 2020: 

Nevndin tekur undir við TN 18-11-2020. 

 

Klaksvíkar Býráð 26. november 2020: 

Tilmælið frá FíN 24-11-2020 einmælt samtykt. 

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Tilmælið frá BýR 26. nov. 2020 einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

 

[Gem]  
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141/20 

19/00891-10 Vinarbýarsamstarv við Skt. Pætursborg - 2021 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Fíggjarnevndin 15.12.2020 115/20 

2 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 141/20 

 

19/00891-10 Vinarbýarsamstarv við Skt. Pætursborg - 2021 

 

Frágreiðing um málið: 

Í januar 2020 bleiv avtala undirskrivað um vinarbýarsamstarv millum Klaksvík og Skt. Pætursborg.  

Samskifti hevur verið millum býráðsumsitingina hjá Klaksvíkar kommunu og umsitingina í Skt. 

Pætursborg (Pushskin), um hvørji samstørv skulu arbeiðast við í 2021. 

Viðfest er uppskot um, hvørji samstørv skulu leggjast dent á í 2021. 

 

Lógargrundarlag:  

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Avtalan inniber nakað av ferðing millum Klaksvík og Skt. Pætursborg, bæði politikara og onnur – serliga 

næmingar innan ítrótt og mentan. Tí kann roknast við nakað av ferðaútreiðslum og útreiðslum til gisting.  

Nú vit hava eina serliga støðu við Covid-19, har øll ferðing er frámæld, kann ikki staðfestast, hvussu stór 

hendan útreiðslan verður.  

Nøkur av átøkunum verða gjørd via Skype og tele-konferencum, og hava vit mestu útgerðina til tað. 

Á fíggjarætlanini er peningur avsettur til Vinarbýarsamstørv, og kunnu útreiðslurnar takast av her. 

 

Tilmæli:  

Uppskotið um avatalu er áhugavert og kann verða við til at geva fleiri av okkara borgarum atgongd til 

heilt nýggjar og avbjóðandi platformar. Nevnast kann eisini, at samstarvið kann verða við til at menna 

onnur bond millum býirnar báðar so sum handils- og vinnusambond. 

 

Umsitingin mælir til, at avtalan fyri 2021 verður undirskrivað. 

 

Fíggjarnevndin 15. desember 2020: 

Málið verður beint í býráðið. 

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Tilmælið, dagf. 11. des. 2020, einmælt samtykt. 

 

[Gem]  

 

142/20 

18/00936-8 Uppskot til veganøvn á Fossum - framhaldsviðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 07.12.2020 K-83/20 

2 Mentanarnevndin 08.12.2020 72/20 

3 Tekniska Nevnd 09.12.2020 K-64/20 

4 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 142/20 
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18/00936-8 Uppskot til veganøvn á Fossum - framhaldsviðgerð 
 

Frágreiðing um málið: 

Sum framhald av viðgerðini í august 2020 og eftirfylgjandi býráðssamtykt frá 26. sept. 2020 hevur 

Gøtunavnanevndin á fundi 30-11-2020 soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð:  

 

Síðugøtur til “Fossabrúgv” 

Eftirsum talan er um nýtt útsykkingarøki, hevur nevndin, sum nakað nýtt, valt at skjóta upp nøvn til 

síðuvegirnar útfrá staðuppkallaðu Fossabrúnni eftir heiðafuglum, soleiðis:  

Húsavegur 1: Títlingstún 

Húsavegur 2: Staratún  

Húsavegur 3: Tjaldursteigur 

Húsavegur 4: Mýrisnípulág 

Húsavegur 5: Spógvalág 

Húsavegur:6: Ternuteigur 

 

(Uppskotið leggur upp til, at minstu síðuvegirnir verða nevndir “tún”, vegirnir niðanfyri Fossabrúgv 

“lág” og størru vegirnir omanfyri Fossabrúgv “teigur”. 

 

 

Lógargrundarlag:  

§ 3, stk. 2 í løgtingslóg nr. 17 frá 6. mars 2002 um adressur. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

- 

 

Tilmæli:  

Vísandi til §28, stk. 5 og §41, stk. 1 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar 

við hesum latið Mentanarnevndini og býráðnum til viðgerðar og støðutakan. 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 7. desember 2020: 

Málið verið til kunningar. 
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Mentanarnevndin 8. desember 2020: 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Gøtunavnanevndini, dagf. 01-12-2020. 

 

Tekniska Nevnd 9. desember 2020: 

Málið verið til kunningar. 

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Tilmælið frá MeN 8. des. 2020 einmælt samtykt. 

 

[Gem]  

143/20 

20/01254-1 Vegastubbi millum á Brekku og Fossagøtu - uppskot til navn 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 07.12.2020 K-82/20 

2 Mentanarnevndin 08.12.2020 78/20 

3 Tekniska Nevnd 09.12.2020 K-63/20 

4 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 143/20 

 

20/01254-1 Vegastubbi millum á Brekku og Fossagøtu - uppskot til navn 
 

Frágreiðing um málið: 

Í samband við vegin, sum í hesum døgum verður grivin norðurúr Fossagøtu hevur Gøtunavnanevndin á 

fundi 30-11-2020 soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð: 

 

Vegastubbi millum á Brekku og Fossagøtu – uppskot til navn 

Útfrá tí, at gamli bøgarðurin, sum kommunan hevur ætlanir um at varðveita, liggur í umrødda 

lendinum, skjýtur nevndin upp navnið: Eystan Garð.  

 
 

Lógargrundarlag:  

§3, stk. 2 í løgtingslóg nr. 17 frá 6. mars 2002 um adressur. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

- 
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Tilmæli:  

Vísandi til §28, stk. 5 og §41, stk. 1 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar 

við hesum latið Mentanarnevndini og býráðnum til viðgerðar og støðutakan. 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 7. desember 2020: 

Málið verið til kunningar. 

 

Mentanarnevndin 8. desember 2020: 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Gøtunavnanevndini, dagf. 01-12-2020. 

 

Tekniska Nevnd 9. desember 2020: 

Málið verið til kunningar. 

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Tilmælið frá MeN 8. des. 2020 einmælt samtykt. 

 

[Gem]  

144/20 

20/01255-1 Síðuvegur omanúr Helnabrekku - uppskot til navn 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentanarnevndin 08.12.2020 79/20 

2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 07.12.2020 K-84/20 

3 Tekniska Nevnd 09.12.2020 K-65/20 

4 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 144/20 

 

20/01255-1 Síðuvegur omanúr Helnabrekku - uppskot til navn 
 

Frágreiðing um málið: 

Á fundi 30-11-2020 hevur Gøtunavnanevndin  soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð: 

 

Síðuvegur oman úr Helnabrekku 

Vegurin liggur norðanfyri ánna Ravnagil, - tí skjýtur nevndin upp navnið: við Ravnagil. 
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Lógargrundarlag: 

§3, stk. 2 í løgtingslóg nr. 17 frá 6. mars 2002 um adressur. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

Tilmæli:  

Vísandi til §28, stk. 5 og §41, stk.1 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar 

við hesum latið Mentanarnevndini og býráðnum til viðgerðar og støðutakan. 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 7. desember 2020: 

Málið verið til kunningar. 

 

Mentanarnevndin 8. desember 2020: 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Gøtunavnanevndini, dagf. 01-02-2020. 

 

Tekniska Nevnd 9. desember 2020: 

Málið verið til kunningar. 

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Tilmælið frá MeN 8. des. 2020 einmælt samtykt. 

 

[Gem]  

 

145/20 

17/01299-138 Kunning um 1. byggistig á Fossum 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 07.12.2020 149/20 

2 Tekniska Nevnd 09.12.2020 94/20 

3 Fíggjarnevndin 15.12.2020 104/20 

4 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 145/20 

 

17/01299-138 Kunning um 1. byggistig á Fossum  
 

Frágreiðing um málið: 

Av tí at bíðað varð eftir endaligari góðkenning frá TBST (Luftfartsvæsnet), ávirkaði hetta ætlaðu 

tíðarætlanina fyri 1. byggistig á Fossum, men í okt. 2020 kom góðkenningin uppá pláss, og ein nýggj 

dagførd tíðarætlan er tí gjørd. Bíðitíðin longdi tíðarætlanina uml. fýra mánaðir.  

Leggjast skal aftrat, at meðan bíðað varð eftir góðkenningini, vórðu aðrar uppgávur gjørdar ísb. 1. 

byggistig so sum hegnan og rulluportur o.a.  

 

Brot úr tíðarætlanini: 

Liðugt planerað stykkir: 

Húsavegur 6 (ovasti vegur) aug. 2021 

Húsavegur 5 (mittasti vegur) aug. 2021 

Húsavegur 5 (niðasti vegur)  des. 2021 

Niðan Horn  apr. 2022 

 Hædd er ikki tikin fyri matrikulering. 
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Liðugur vegur: 

Mold-/tyrvingarvegur des. 2020 

Útstykkingarvegur 1 (niðari partur) jan. 2021 

Útstykkingarvegur 1 (ovari partur) apr. 2021 

Útstykkingarvegur 2 jun. 2021 

Húsavegur 5 sep. 2021 

Húsavegur 6 jun. 2021 

 

Mold-/tyrvingarvegur: 

Í samband við gerð av mold-/tyrvingarvegnum hevur verið kjakast um, hvussu avgrevsturin skal tyrvast. 

Møguleikarnir eru tveir. Til ber at tað verður grivið og tyrvt so hvørt, hetta er skjótasti og bíligasti háttur. 

Annar møguleikin er, at ovasta lag av avgrevstrinum verður lagt til síðst og síðani lagt omaná til 

topplag/síðsta lag. Hetta hevur við sær, at lendið/bøurin verður vakrari og meiri natúrligur. Men hesin 

framferðarháttur er uml. dupult so dýrur, av tí avgrevsturin skal flytast tvær ferðir. Ein vegleiðandi meting 

frá ráðgevanum fyri hetta arbeiðið liggur uml. kr. 300.000,-, og er hetta roknað sum eyka arbeiði.  

 

SEV: 

Í samband við umleggjan av SEV kaðali mælir ráðgevin til, at byrjað verður við vegagerð av vegi 

tilhoyrandi 3. byggistig. Fyrisitingin mælir til at taka undir við tilmælinum, sum fer at økja um kostnaðin 

av 1. byggistigi við uml. 3. mió.kr. Sambært hesum verður 3. byggistig tað bíligari. Peningur er tøkur, av 

tí at verkætlanin er seinkað fýra mánaðir. 

 

Lógargrundarlag:  

- 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Tyrving: kr. 300.000,- 

 

Tilmæli:  

Tekniska fyrisiting kunnar nevnd og býráð og mælir til at játta eyka arbeiðið fyri tyrving, ið verður 

fíggjað/kemur undir óvæntað hoyrandi til verkætlanina. 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 7. desember 2020: 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 01-12-2020. 

 

Tekniska Nevnd 9. desember 2020: 

Nevndin tekur undir við UBN 07-12-2020. 

 

Fíggjarnevndin 15. desember 2020: 

Nevndin tekur undir við TN 09-12-2020. 

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Tilmælið frá FíN 15. des. 2020 einmælt samtykt. 

 

[Gem]  
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146/20 

19/01083-27 Nýggjur økispartur fram við Klaksvíksvegi 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Ferðslunevndin 07.12.2020 44/20 

2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 07.12.2020 150/20 

3 Tekniska Nevnd 09.12.2020 95/20 

4 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 146/20 

 

19/01083-27 Nýggjur økispartur fram við Klaksvíksvegi 
 

Frágreiðing um málið: 

Í skrivi dagf. 30. nov. 2020 lýsir fyrisitingin málið nærri. Í stuttum snýr tað seg um eitt skitsuuppskot at 

skipa fjørulendið framvið Klaksvíksvegi, so tað er í tráð við miðbýarætlanina, og tað gerst meiri 

atkomuligt. Skitsuuppskotið ikki er ein endalig loysn uppá, hvussu hetta økið verður loyst, men meiri eitt 

amboð hjá kommununi at kunna vísa á, at ætlanir eru við økinum.  

Skitsuuppskotið er rúmligt, og enn er opið fyri tillagingum, eitt nú fleiri funktiónum ella seyruvegi.  
 

Skipaður verður nýggjur økispartur, A32, ið leggur upp til, at húsarøðin eftir Klaksvíksvegi skal gerast 

meira áhugaverd og dámlig fyri borgaran og býin. Nýggju ásetingarnar eru sera rúmligir og loyva 

ánarunum at fáa væl meiri ”burtur úr” matriklinum, enn hvat tey kundu frammanundan, tó við ávísum 

treytum.  

 

Mest loyvda hædd verður broytt frá at vera frá miðaljørðildi til veghædd. Hetta er gjørt, so tað verður 

lættari hjá fyrisitingini at umsita. Tað er oftast lættari at staðfesta veghædd enn miðaljørðildi.   

 

Ásetingarnar taka eisini hædd fyri privatum útirúmum ímóti Klaksvíksvegi og fjøruni við privatum 

hátúnum og frítt hangandi altanum. Hetta so til ber at tryggja og stýra, hvussu hesi privatu útirúm verða í 

framtíðini.  

 

Viðv. parkering verður víst til almennu parkeringsplássini á Klaksvíksvegi (tøk aftaná kl. 18) og onnur 

almenn parkeringspláss í býnum. Støðan er óbroytt viðv. at skipa matr.nr. 391 og 1645a sum 

parkeringspláss. 

 

Lógargrundarlag:  

Býarskipanarlógin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ikki útgreinað 

 

Tilmæli:  

Tekniska fyrisiting mælir nevndini til at taka undir við nýggja økispartinum A32, umframt at umrøða 

skitsuuppskotið. 

 

Ferðslunevndin 7. desember 2020: 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 30-11-2020, og mælir til, at ein seyruvegur verður partur av 

málinum/ætlanini. 

 



 

   Undirskrift formansins:________________________ 
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Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 7. desember 2020: 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 30-11-2020, og at ein fjøruvegur verður gjørdur frammanfyri 

og ikki ein timburbryggja, sum víst á tekningini. 

 

Tekniska Nevnd 9. desember 2020: 

Nevndin tekur undir við UBN 07-12-2020. 

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Tilmælið frá TN 9. des. 2020 einmælt samtykt. 

 

[Gem]  

147/20 

16/01147-33 Byggisamtyktarbroyting av D6 og A31, matr.nr. 249 og 250 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 07.12.2020 148/20 

2 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 147/20 

 

16/01147-33 Byggisamtyktarbroyting av D6 og A31, matr.nr. 249 og 250 
 

Frágreiðing um málið: 

Umbøn er komin frá festaranum av matr.nr. 440a um at fáa broytt byggisamtyktina fyri matr.nr. 249 og 

250, so hann kann søkja Búnaðarstovuna um at fáa sundurbýtt og keypt annan ella báðar matriklar frá 

festi sínum matr.nr. 440a.  

 

 
 

Sundurbýti: 

Lóggávan á økinum loyvir ikki festaranum at frámatrikulera ogn tilhoyrandi festið, tá ið ognin liggur 

innan byggisamtyktarøkið. Fyri at loyva frámatrikulering er tískil neyðugt at broyta byggisamtyktina, so 

umtalaðu ognir liggja uttanfyri byggisamtyktarøkið. Búnaðarstovan hevur kunnað kommununa um, at 

tikið verður undir við umbønini at sundurbýta matr.nr. 249 frá festinum matr.nr. 440a.  

 

Býarskipan: 

Verandi áseting fyri matr.nr. 249 er A14, blandað íbúðar- og vinnuendamál og matr.nr. 250 sum D6 grønt 

øki. 



 

   Undirskrift formansins:________________________ 
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Matr.nr. 250, sum er grønt øki D6: 

Um hugt verður eftir vestara armi av Klaksvíkini, so sær ein týðiliga, at grøn økir eru ætlað ímillum 

býlingarnar, fyri uml. hvørjar 500 m er eitt stórt grønt øki. 

 

Hetta eru økir, ið kommunan eigur at verða sera ansin um at broyta og lata til annað endamál. Grønu økini 

eru við til at tryggja eitt sjónligt samband millum býlingarnar og við til at skapa eitt frírúm í bygdum øki. 

Ein annar fyrimunur við grønum økjum er, at tey eru við til at styrkja tað lívfrøðiliga fjølbroytni í einum 

bygdum øki, eitt nú smáfuglar og kykt. 

Væntast kann, at grøna økið D6 kemur at blíva meir brúkt, nú ein nýggj gøta er gjørd ígjøgnum lendið, ið 

bindur undir Klakki/undir Fossum við undir Brúnni.  

 

Matr.nr. 249, A14 blandað íbúðar- og vinnuendamál: 

Økispartur A14 liggur sum eitt javnt belti í útjaðaranum á vestara armi, og er fyribils einki bygt í hesum 

øki. Í summum støðum er sera bratt, og tí kann kjakast um, um hetta er væl egnað til bústaðabygging.  

Um so økismarkið fyri A14 verður broytt, so tað ikki longur kemur at fevna um matr.nr. 249, kann hetta 

bróta burturfrá tí javna byggisamtyktarbeltinum, sum er, og ístaðin kemur ein trøð/landbúnaðarvirksemi 

inn ímillum eitt øki, ið annars er ætlað til bústaðaendamál.  

 

Søla: 

Vísandi til fyrispurningin frá festaranum, ynskir hann at fáa broytt byggisamtyktina, soleiðis at matr.nr. 

249 og 250 verða bólkaðir sum landbúnaðarjørð, hetta við tí fyri eiga at keypa matr.nr. 249 og 250 frá 

Jarðarráðnum. 

Í samband við hetta skal vísast til løgtingslóg um landsjørð, nr. 45, grein 9, søla av landsjørð: 

 

Búnaðarstovuni verður heimilað burtur av landsjørð at selja jørð til almenn endamál, grundstykkir til 

húsabygging, handils- og ídnaðar-, havbúnaðar-, ítróttar- og frítíðarendamál o.a. 

 

Sum málið er upplýst, ætlar umsøkjari at nýta lendið til at reka landbúnaðarvirksemi og lýkur sostatt ikki 

treytirnar til keyp av landsjørð sb. § 9 í løgtingslóg um landsjørð.  

 

Ynskið frá festara er at keypa matr. 249 og 250, og til hettar skal viðmerkjast at hóast byggisamtyktin 

verður broytt, er ikki heimild at keypa landbúnaðarjørð til ætlaða endamálið. 

 

Lógargrundarlag:  

Løgtingslóg um matrikulering og sundurbýti v.m. 

Løgtingslóg um býarskipanir og byggisamtyktir v.m.  

Løgtingslóg um landsjørð v.m. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

-  

 

Tilmæli:  

Vegna teknisku fyrisiting verður málið latið nevnd og býráð til støðutakan.  

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 7. desember 2020: 

Nevndin heldur seg til verandi byggisamtykt. 

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Tilmælið frá UBN 7. des. 2020 einmælt samtykt. 

 



 

   Undirskrift formansins:________________________ 
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[Gem] 

 

148/20 

20/01182-3 Broyting av byggisamtykt fyri Trøllanes, matr.nr. 11a 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 07.12.2020 153/20 

2 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 148/20 

 

20/01182-3 Broyting av byggisamtykt fyri Trøllanes, matr.nr.11a 
 

Frágreiðing um málið: 

Í skrivi frá fyrisitingini 1. des. 2020 verður greitt gjøllari frá málinum. Í stuttum snýr málið seg um, at 

nýggi ferstarin av matr.nr. 11a á Trøllanesi ikki er áhugaður í at yvirtaka tríggjar bygningar, ið hoyra til 

festið.  

 

Felags fyri bygningarnar er, at hesir liggja miðskeiðis í bygdini og innanfyri byggisamtyktarøkið.  

Talan er um ein hjall, sum liggur í økisparti C18 (alm. endamál). Hinir bygningar eru eitt eldri mjólkahús 

og eitt seyðahús, bæði liggja í økisparti A28 (blandað íbúðar- og vinnuendamál).  

 

Lóggávan á økinum loyvir ikki festaranum at frámatrikulera ogn tilhoyrandi festið, tá ið ognin liggur 

innan byggisamtyktarøkið. Fyri at loyva frámatrikulering er tískil neyðugt at broyta byggisamtyktina, so 

umtalaðu ognir liggja uttanfyri byggisamtyktarøkið. Áðrenn matrikulmyndugleikin letur endaliga avgerð 

um sundurbýti, skal málið sendast búnaðarmyndugleikanum til ummælis. 

 

Um hugt verður at hjallinum og gl. mjólkhúsinum, so metir tekniska fyrisiting tað ikki vera góðan 

býarskipanarskikk at broyta byggisamtyktirnar frá C- og A- økispørtum til landbúnaðarøkið, nú talan er 

um økir mitt í bygdini.  

Seyðahúsið, ið liggur í A-økinum, liggur í útkantinum av bygdini, og byggisamtyktin gongur tvørtur 

ígjøgnum seyðahúsið. Mett verður, at við at flyta byggisamtyktarmarkið, so at seyðahúsið liggur uttanfyri, 

kemur hetta ikki at hava ta stóru ávirkan á bygdina og byggisamtyktina sum heild.  

 

Festarin kann søkja Umhvørvisstovuna um undantak, so sleppast kann undan byggisamtyktarbroyting. 

 

Lógargrundarlag:  
Løgtingslóg um matrikulering og sundurbýti v.m. 

Løgtingslóg um býarskipanir og byggisamtyktir v.m.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

- 

 

Tilmæli: 

A. Mælt verður frá at byrja eina tilgongd at broyta byggisamtyktina fyri hjallin og gl. mjólkhúsið.  

B. Byggisamtyktarbroytingin fyri seyðahúsið verður latin nevnd og býráð til umrøðu og støðutakan. 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 7. desember 2020: 

Signhild V. Johannesen luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni. 

Nevndin tekur undir við pkt. A í tilmælinum, dagf. 01-12-2020. Nevndin tekur eisini undir við at broyta 

byggisamtyktina í mun til seyðahúsið. 

 



 

   Undirskrift formansins:________________________ 
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Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Signhild V. Johannesen luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni. 

Tilmælið frá UBN 7. des. 2020 einmælt samtykt. 

[Gem]  

 

 

149/20 

20/01246-3 Matr.nr. 25s býtast sundur til eigaraíbúðir - sp/f Norðhús 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 07.12.2020 157/20 

2 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 149/20 

 

20/01246-3 Matr.nr. 25s býtast sundur  til eigaraíbúðir - sp/f Norðhús  
 

Frágreiðing um málið: 

Umhvørvisstovan biður um býráðsins ummæli til sundurbýti av matr.nr. 25s á Norðoyri til 6 eigaraíbúðir. 

Talan er um grundøki uppá 1007 m2.  

Byggisamtyktarliga kravið til grundøki pr. íbúð er  min. 150 m2, meðan aktuella umsóknin um sundurbýti 

svarar til 167 m2 grundøki pr. íbúð 

 

Lógargrundarlag:  

Matrikullógin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar – kommunan bert ummælandi partur 

 

Tilmæli:  

Tekniska fyrisiting mælir til at viðmæla sundurbýti sambært umsókn 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 7. desember 2020: 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 01-12-2020. 

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

Tilmælið frá UBN 7. des. 2020 einmælt samtykt. 

 

[Gem]  

 

150/20 

20/00628-2 Norðurendin í KÍ-høllini til fótbóltsakademi 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentanarnevndin 08.12.2020 74/20 

2 Klaksvíkar Býráð 17.12.2020 150/20 

 

20/00628-2 Norðurendin í KÍ-høllini til fótbóltsakademi 
 

Frágreiðing um málið: 



 

   Undirskrift formansins:________________________ 
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Fyrisitingin greiðir nærri frá málinum í skrivi 2. des. 2020. Málið snýr seg í stuttum um, at KÍ er áhugað í 

at nýta trý av hølunum í norðurendanum á KÍ-høllini til virksemið sítt í samband við eitt komandi 

fótbóltsakademi. Virksemið, ið hølini annars hava verið nýtt til, er flutt í onnur hølir. 

 

Leisturin fyri umsiting av hølunum verður á sama hátt, sum kjallarin í norðurendanum og í nýggja 

skýlinum. 

 

Lógargrundarlag:  

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Tað er ein fíggjarligur missur, at virksemið í norðurendanum ikki longur kemur at rinda leigu. Tað er í ein 

ávísan mun tikið hædd fyri hesum í fíggjarætlanini fyri 2021. Tó er torført at siga, hvussu virksemið fer at 

síggja út endaliga. 

 

Tilmæli:  

Mælt verður til, at nevndir og býráð taka støðu til nýtsluna av skúlastovunum, sum KÍ ynskir at brúka frá 

1. januar 2021. 

 

Mentanarnevndin 8. desember 2020: 

Nevndin mælir til eitt royndartíðarskeið á 2 ár, fyri síðani at vera viðgjørt av nýggjum av 

mentanarnevndini í 2022. 

 

Klaksvíkar Býráð 17. desember 2020: 

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

tilmælinum frá umsitingini, dagf. 2. des. 2020, so KÍ fær atgongd til hølini frá 1. jan. 2021; tað varð 

samtykt við 9 atkvøðum fyri (JS, TJL, KEZ, ÓML, BK, ASJ, BJ, HJS og ÓK) og 2 atkvøðum ímóti (SVJ 

og GvK). 

Av tí at ivi var settur fram um gegnið hjá TJL, fór hann av fundinum, og atkvøtt varð av nýggjum um 

soljóðandi broytingaruppskot frá Jógvani Skorheim: Mælt verður til at taka undir við tilmælinum frá 

umsitingini, dagf. 2. des. 2020, so KÍ fær atgongd til hølini frá 1. jan. 2021; tað varð samtykt við 8 

atkvøðum fyri (JS, KEZ, ÓML, BK, ASJ, BJ, HJS og ÓK) og 2 atkvøðum ímóti (SVJ og GvK). 

[Gem]  

 

 


