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Ár 2012, hin 11. des. kl. 17:30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu: 
Auðunn Konráðsson, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen, Jógvan Skorheim, 

Gunvá við Keldu, Signhild V. Johannesen, Jákup F. N. Mikkelsen, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva 

Klettskarð og Jákup Skoradal, sum varalimur fyri Hans Arna Bertholdsen  (býráðsmál 2012/172).  

 

 

2012/172. 

12/00372 Farloyvi frá býráðsarbeiðinum 2012 – Hans Arne Bertholdsen 

 

Frágreiðing um málið: 

Í telduskrivi 20. november 2012 boðar Hans Arne Bertholdsen, býráðslimur, frá, at hann av 

arbeiðsávum ikki nær at koma á býráðsfundin. 

 

Tilmæli: 

Hans Arne kann tí ikki møta vegna annað starv, og vísandi til grein 18, stk. 2 í kommunustýrislógini, 

verður næsti tøki limur á listanum, sum er Jákup Skoradal, at taka sæti í býráðnum í hansara stað til 

hendan býráðsfundin. 

  

Býráðsins samtykt:  
Tilmælið samtykt, og Jákup Skoradal tók sæti í býráðnum. 

 

 

2012/173. 

12/00793 Serstøk byggisamtykt fyri miðbýarøkið 
 

Frágreiðing um málið: 

SNA hava nú saman við byggi- og býarskipanarbólkinum gjørt eitt uppskot til serstaka byggisamtykt 

fyri miðbýarøkið, og er serstaka byggisamtyktin gjørd út frá vinnarauppskotinum ”Biskupstorg”, frá 

Henning Larsen Arcitects, sum eisini partvíst hava verið við í arbeiðinum. 

Serstaka byggisamtyktin leggur upp til, at geva møguleikar fyri bygging innan fyri givnar 

arkitekttoniskar rammur, og verður víst til vinnarauppskotið. 

 

Tilmæli: 

Mælt verður (30. nov. 2012) til, at alt tað gamla D5.1 økið verður tikið við í serstøku byggisamtyktina. 

Tað vil siga eisini økið frá bókasavninum og móti Fjósabrekku, og økið við politistøðina og 

læknamiðstøðina. 

Tekniska Umsiting metir, at serstaka byggisamtyktin gevur møguleikar fyri fjølbroyttari bygging og er 

eitt gott arbeiðsamboð, sum kann nýtast til at geva byggiloyvi eftir. 

 

BBN 3. des. 2012: Nevndin tekur undir við Teknisku Umsiting 30. nov. 2012. 

 

Býarskipanarbólkurin útgreinar á fundi 6. des. 2012 tilmælið frá 30. nov. 2012. Sí hetta 

ískoytistilmæli. 

 

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið samtykt 

 

 



KLAKSVÍKAR KOMMUNA KLAKSVÍKAR BÝRÁÐ 
Nólsoyar Pálsgøta 32 

 700 Klaksvík Undirskrift formansins:   

 Tlf. 410000 Fax 410001  

 Blaðsíða 106 

 

 

2012/174. 

12/00934 Kránabilurin hjá Vegadeildini – eykajáttan, seinna viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Í sambandi við nevndar- og býráðsumfarið í september og oktober í ár legði Tekniska Umsiting hetta 

málið fyri, har greitt varð frá, at maskin- og bilaparkin hjá kommununi ikki er í nøktandi standi, og 

kemur hetta til sjóndar, nú fleiri av amboðum kommununnar ganga fyri. Hesa ferð er talan um 

miðalstóra lastbilin hjá Vegadeildini. Bilurin er frá 1996 og hevur koyrt tilsamans einar 360.000 km. 

Kommunan keypti bilin í 2002, og hevur koyrt einar 20.000 km við bilinum um árið. Talan er um eitt 

tað mest nýtta amboðið hjá kommununi. Kommunan hevur eftir førimuni roynt at útvega nýggj amboð 

og bilar, samstundis sum maskinparkin er tillagað kommunala tørvin. Seinastu árini hevur peningur til 

keyp verið sera avmarkaður. 

Kostnaður av nýggjum krána til bilin er 200 tkr., men Smiðjan er sera ivasom, um tað loysir seg at seta 

ein nýggjan krána á bilin, sum er nógv slitin. Kostnaður av nýggjum bili við krána er mettur til eina 

mió. kr. 

Í sambandi við nevndu viðgerð, mælti Tekniska Umsiting til eina umrøðu av hesum málinum. Málið 

varð tá lagt fyri nevndir og býráð við tí viðmerking, at ongin peningur er avsettur til útvegan av 

nýggjum kránabili. 

Á fund í Teknisku Nevnd 25. sept. 2012 mælti nevndin til at fíggja nýggjan krána av konto til 

maskinur. Mælt varð til, at málið um møguligt yvirtrekk á nevndu konto varð tikið uppaftur seinni í ár, 

og tók Fíggjarnevndin á fundi 3. okt. 2012 undir við Teknisku Nevnd. Hetta tilmælið varð síðan 

samtykt av býráðnum á býráðsfundinum 9. oktober 2012. 

 

Tekniska Umsiting hevur síðani staðfest, at neyðuga upphæddin á kr. 200.000,- ikki er tøk á játtanini í 

inniverandi ári til “Maskinur”, og við tí staðfesting er málið lagt fyri nevndir og býráð av nýggjum. 

 

TN 27. nov. 2012: Formaðurin avlýsti fundin, tí nevndin var ikki viðtøkufør. 

 

TN 30. nov. 2012: Nevndin staðfestir, at málið um kránan til bilin hjá Vegadeildini krevur eina 

eykajáttan, og mælir nevndin til, at kr. 250.000 verða játtaðar. 

 

FíN 4. des. 2012: Nevndin tekur undir við Teknisku Nevnd 30. november 2012. 

 

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið samtykt. 

 

 

2012/175. 

12/00502 Gongubreyt, gøtuljós og leiðingar v.m. - flyting millum høvuðskontubólkar, seinna viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 20. november 2012. 

 

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið samtykt. 
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2012/176. 

12/00555 Økið kring frítíðarskúlan Snjallabjalla - flyting millum kontubólkar, seinna viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 20. november 2012. 

 

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið samtykt. 

Steinbjørn O. Jacobsen luttók ikki í viðgerðini av hesum máli, vegna ógegni. 

 

 

2012/177. 

09/00315 Bygging av røktarheimi - broyting av fíggjarætlan 2012-2013, seinna viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til býráðssamtyktina 19. november 2012, býráðsmál nr. 170, har samtykt varð at økja um 

kommunalu íløguavsetingina í 2012 til Ellis- og Røktarheimið við einari mió. kr. 

  

SoN 27. nov. 2012: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini. 

 

FíN 4. des. 2012: Nevndin tekur undir við Sosialu Nevnd 27. november 2012. 

 

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið samtykt. 

 

 

2012/178. 

12/01104 Nýggj ventilatións- og hitaskipan til fimleikarhallirnar – flyting millum kontubólkar, 

seinna viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til býráðssamtyktina 20. november 2012, býráðsmál nr. 171, har samtykt varð at taka undir 

við tilmæli frá Mentanardeildini, dagfest 20. november 2012. 

  

MeN 28. nov. 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli 23. nov. 2012. 

 

FíN 4. des. 2012: Nevndin tekur undir við Mentanarnevndini 28. november 2012. 

 

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið samtykt. 

 

 

FRAMMANFYRI STANDANDI MÁL ERU VIÐGJØRD Á ALMENNUM FUNDI 

 


