
Býráðsfundurin tann 27. november 2007 
  
Ár 2007, hin 27. november kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi fundarskrá. 
  
Allir limir á fundi. 
  
  
125 
Umsókn um farloyvi. 
Jákup Mikkelsen, býráðslimur søkir um farloyvi frá býráðsarbeiðnum í desember 2007, og at næsti maður á 
listanum tekur sæti í hansara stað. 
  
Býráðsins samtykt: 
Samtykt 
  
  
126. 
2007-19-129 valstýrið fyri Mikladal og Trøllanes 
Veljast skal ein eykalimur í valstýrið fyri Mikladal og Trøllanes. 
  
Býráðsins samtykt: 
Samtykt at velja Anju Eliasen sum eykalim 
  
  
127. 
2006-11-007 Uppskot til gøtunøvn í Árnafirði. 
Hjálagt er uppskot frá gøtunavnanevndini um gøtunøvn í Árnafirði (sí kortskjal, dagf. 31.10.2007). 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá gøtunavnanevndini, dagf. 07.09.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
128. 
2002-03-114 grundøki til F. Keypsamtøku – nýggj plasering. 
Víst verður til fundarfrásøgn frá fundi við Føroya Keypsamtøku um bygging í Klaksvík. 
  
Tekniska nevnd mælir til, at F. Keypsamtøka fær økið norðanfyri Statoil til at byggja á sambært góðkendari 
ætlan frá Søndergård og T.U. 
  
Býráðsins samtykt: 
Broytingaruppskot frá EYS og KEZ fall við 5 atkvøðum fyri (KEZ, HAB, EYS, TS og RN) og 5 atkvøðum ímóti 
(SOJ, JH, ASJ, GvK og KFO). Tilmælið frá Teknisku Nevnd varð samtykt við 6 atkvøðum fyri (KFO, ASJ, JH, 
SOJ, RN og TS) og 3 ímóti (EYS, HAB, KEZ). Gunvá við Keldu atkvøddi ikki. Jákup Mikkelsen luttók ikki í 
viðgerðini av málinum vegna ógegni. 
  
  
129. 
Umsókn um sundurbýti matr. nr. 965a. 
Umsókn er innkomin til sundurbýti av matr. 965a í Ánunum, soleiðis at hvørt av húsunum fær egið matr. nr. Sí 
skriv frá T.U. har mælt verður til at játta umsøkta sundurbýtið, og at vegurin verður matrikuleraður fyri seg 
sjálvan, soleiðis at hesin kann skeytast kommununi. 
  
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá T.U., dagf. 03.11.07, og at umsitingin tekur upp samráðingar um 
endaligan plán og leggur hendan í málið til býráðsfundin. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. Gunvá við Keldu luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni. 
  
  
130. 
2007-01-114 Gamli tekniski skúli – framtíðar nýtsla. 
Á fundi tann 10.10.07 tekur Sosiala nevnd undir við, at Tekniska skúli í framtíðini verður nýttur til frítíðarskúla. 
Umsitingin vísir á tann stóra hølistørvin hjá skúlunum og tekur undir við skrivi, dagf. 02.11.07 frá 
skúlastjórunum Símun P. Hjelm og Signari á Brúnni. 
  
Ein meiriluti í Mentanarnevndini, Kristian Eli Zachariasen og Torleif Sigurðsson, mæla til, at fólkaskúlin 

yvirtekur nýtsluna av gamla Tekniska skúla. 
Ein minniluti í nevndini, Gunvá við Keldu, heldur seg til tilmæli í Sosialu nevnd 10.10.07. 
  



Ein meiriluti í Fíggjarnevndini, Steinbjørn O. Jacobsen, Jákup Mikkelsen, Kristian F. Olsen og Eyðgunn 
Samuelsen, tekur undir við Sosialu nevnd 10.10.07 og minnilutanum í Mentanar-nevndini 07.11.07 
Ein minniluti í nevndini, Kristian Eli Zachariasen, tekur undir við meirilutanum í Mentanarnevndini. 
  
  
Býráðsins samtykt 
Broytingaruppskot frá GvK, um at beina málið aftur í nevnd, varð samtykt við 7 atkvøðum fyri (KEZ, HAB, EyS, 
TS, RN, GvK og KFO) og 3 ímóti (SOJ, ASJ og JH) Jákup Mikkelsen atkvøddi ikki. 
  
  
131. 
2007-03-087 Veg- og kloakkgjald – áseting av upphædd. 
Tekniska nevnd mælir til, at veg- og kloakkgjaldið verður hækkað til 200,- kr./m2 tó max 100.000 kr. stykkið. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 06.11.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
132. 
2007-09-052 Karantenupláss á Bumshamri. 
Í samband við rudding á økjum hjá virkjum og fyritøkum í Kl. Kommunu, er ásett, at kommunan skal hava 

karantenuøki. 
Av tí at tann stóra uppruddingin ikki kann fara fram, uttan kommunan hevur hetta økið, hevur verið arbeitt við 
at gera karantenupláss á Bumshamri við síðuna av verandi bingjuplássi. Vísandi til tilmælið frá 
Ráðgevingarstovuni verður mælt til at taka undir við tilmælinum og heimila kr. 250.000,- av kontubólki 
260590, tó skal bíðast við at stoypa grundflatuna (dekkið) til næsta ár. 
  
Heilsunevndin tekur undir við tilmælinum. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U., dagf. 02.11.07. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Heilsunevndini 05.11.07 og Teknisku nevnd 06.11.07 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
133. 
2007-10-024 Tollbúð í Norðhavnini í Ánunum. 
Avtalað er gjørd við tollvaldið, at byggjast skal tollstøð í Norðhavnini í Ánunum. Fingin eru 
tvey boð út frá skitsuuppskoti, sum er avtalað við tollvaldið. Avsettar eru kr. 1,8 mill. til byggingina av 
tollstøðini. T.U. mælir til, at sáttmáli verður gjørdur við lægra tilboðsgevaranum frá 12.10.07 sum grundarlag, 
og at meirkostnaðurin, sum reguleringin av tilboðnum viðførir, verður tikin við í sáttmálan. Endaligi kostnaðurin 
verður at senda avvarandi nevndum til kunningar. Sí skriv frá T.U. 
  
Havnanevndin tekur undir við tilmælinum frá T.U. 02.11.07. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. 02.11.07. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Havnanevndini 06.11.07 og Teknisku nevnd 06.11.07 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
134. 
2007-19-135 Mannagongd fyri kommunalar byggiverkætlanir. 
Tekniska umsiting og formaðurin í Teknisku nevnd settu hol á arbeiðið at gera nýggjar leiðreglur fyri 
kommunalu arbeiðini í mars/apríl 2007, og hava vit eitt fyribils uppskot til leiðreglur og reglugerð fyri 
bygginevndir, sum allar nevndir eru kunnaðar um. Uppskot til mannagongdir og fundarskipan er viðløgd sum 
bilag A og B. Sí skriv frá T.U., sum mælir nevndum og býráð til at seta nevndu ”reglugerðir” í gildi, fyri síðani 
at endurskoða hesar innan eitt ár er umliðið. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 02.11.07. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 06.11.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 



  
  
135. 
2007-17-036 Fíggjarætlan 2008 – 2. uppskot. 
Víst verður til uppskot 2. frá roknskaparleiðaranum. 
  
Fíggjarnevndin samtykti at mæla Býráðnum til at samtykkja fyriliggjandi uppskot til fíggjarætlan nevnt ”nov. 
07” – sum javnvigar við einum samlaðum rakstri á 92,494 mkr., rentum v.m. á 6,86 mkr., avdráttum á 7,5 
mkr., inntøkum á 140 mkr. og íløgum á 52,116 mkr., og sum javnvigar við einum halli, eftir avdráttir á 18,96 
mkr. – við hesum sparingum innan íløgur: *Helnabrekka – 150 tkr., *Útstykkingar – 2.000 tkr., *Røktar-
heimið – 3.000 tkr., *Miðbýur – 1.000 t.kr. og MAN –lastbilur – 800 tkr. 
  
Við hesum broytingum javnvigar fíggjarætlanin við einum halli, eftir avdráttir, á 12,01 tkr. 
  
Nevndin mælir býráðum til at samtykkja fíggjarætlanina við einum óbroyttum skattapst. á 20,75 og einum 
óbroyttum barnafrádrátti á kr. 4.000,-. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt við 11 atkvøðum fyri og ongari ímóti 
  
  
Fundurin lokin 
 


