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Ár 2012, hin 21. februar kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu:
Signhild V. Joensen, Jákup F. N. Mikkelsen, Atli S. Justinussen, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva
Klettskarð, Gunvá við Keldu, Óli M. Lassen, Auðunn Konráðsson, Jógvan Skorheim og Jákup
Skoradal, sum møtti fyri Hans Arna Bertholdsen. Elsebeth M. Gunnleygsdóttur møtti undir viðgerðini
av máli nr. 20.

2012/017.
10/00334 Uppfylgjan av Spillivatnsætlan
Frágreiðing um málið:
Klaksvíkar Býráð samtykti á fundi 21. juni 2011 Uppskot nr. 1 frá Pf. Sofus M. Jacobsen, ráðg.
verkfr., har tað framgongur, at kommunan bindur seg til at brúka kr. 10 mió. um árið til og við ár 2019
til spillivatnsarbeiði. Men á temadegi í nov. 2011 í sambandi við fíggjarætlanina fyri 2012 kom fram,
at kommunan ynskti at leingja tíðarætlanina fram til 2020, har kommunan í staðin bindur seg til at
brúka kr. 8,5 mió. um árið fram til og við 2020.
Tilmæli:
Omanfyrinevnda er ikki samtykt enn, og tí heitir umsitingin á nevndir og býráð um at fáa hetta gjørt,
so vit kunnu boða Umhvørvisstovuni frá okkara broyttu ætlan.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar fíggjarligar avleiðingar, tí peningur er avsettur til endamálið. Men hetta krevur av núsitandi og
komandi býráðum, at tey fylgja hesum upp og seta av kr. 8,5 mió. um árið fram til og við 2020.
HeiUN 6. feb. 2012: Nevndin samtykkir ta longdu tíðarætlanina, har kommunan bindur seg til at brúka
8,5 mió. kr. um árið fram til og við 2020.
TN 7. feb. 2012: Nevndin tekur undir við Heilsu- og Umhvørvisnevndini 6. feb. 2012.
FíN 15. feb. 2012: Nevndin tekur undir við HeiUN 6. feb. 2012 og TN 7. feb. 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
2012/018.
11/00976 Vegaarbeiðir fíggjað undir “Vegir, íløgur” í 2012 - projekt
11/00683 Vatn og vegatkoma til Beitisbrekku 5, Mikladalur
11/00869 Vegagerð í Svínoy - framhald av Foravegi
11/00919 Ábøtur á Kjalarskákið
11/00982 Sniðgøta undir Brúnni
Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá Teknisku Umsiting, dagfest 2. feb. 2012, har m.a. verður greitt frá
raðfestingunum í sambandi við fíggjarætlanararbeiðið fyri 2012, og raðfestingum hjá umsiting og
Teknisku Nevnd í sambandi við vegaarbeiðir og møguligar verkætlanir.
Tilmæli:
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Mælt verður til - vísandi til viðmerkingar og notat í skrivi frá TU, 2. feb. 2012 - at nevndir og býráð í
prinsippinum taka undir við seinnu raðfestingini, dagf. 1. feb. 2012, tó soleiðis at møgulig neyðug
umraðfesting kann fremjast, um hetta verður mett neyðugt. Umraðfesting í árinum hevur verið reglan
heldur enn undantakið seinastu árini, tí onnur arbeiði kunnu gerast meira átrokandi, og uppaftur onnur
meira kostnaðarmikil, enn mett varð frammanundan.
Fíggjarligar avleiðingar:
Málið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar.
TN 7. feb. 2012: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá TU, dagfest 2. feb. 2012, og vil nevndin hava
TU at gera eina tíðarætlan (grafiskt) fyri arbeiðini til næsta fund.
FíN 15. feb. 2012: Nevndin tekur undir við TN 7. februar 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
2012/019.
10/00623 Kjallarin undir Sambýlinum, innrætting av restini
Frágreiðing um málið:
Í skrivi frá umsitingini, dagfest 3. feb. 2012 stendur m.a.: Í samband við fíggjarætlanararbeiðið fyri
2012 eru avsettar 1,5 mió. kr. til innrættan av restini av kjallaranum undir sambýlinum á
Kráarbrekku. Í framhald av fyrru verkætlanini er ynski, at arbeiðið heldur fram við einum
arbeiðsbólki, sum hevur yvirskipað eftirlit við verkætlanini, har umboðini verða hesi:
 Elsba Lützen, umboðandi Nærverkið í Norðoyggjum
 Eyðbjørg Joensen, fysioterapeutur í Nærverkinum í Norðoyggjum
 Erik Andreasen, umboðandi vistarheimsnevndina (rindaðu fyrru verkætlanina)
 Jancy Biskopstø Klein, sosialdeildarleiðari hjá Klaksvíkar Kommunu og forkvinna í bólkinum.
Harafturat verður mælt til, at Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, sosialnevndarforkvinna, verður eygleiðari
í arbeiðsbólkinum.
Víðari stendur um arbeiðssetningin hjá arbeiðsbólkinum: Arbeiðssetningurin hjá bólkinum er – í
samstarvi og samljóði við avvarðandi umsiting/nevndir/býráð:
 At vera ígongdsetari og ”toghaldari” í verkætlanini
 At gera tilmæli um endaliga innrætting og útvega nøktandi tekningar v.m. av hesum
 At fáa til vega kostnaðarmeting av verkætlanini
 At fáa til vega tíðarætlan fyri verkætlanina í tann mun, hetta letur seg gera
 At hava yvirskipað eftirlit við verkætlanini
 At syrgja fyri nøktandi kunning av avarðandi pørtum
 At seta í gongd og fylgja við verkætlanini
 At syrgja fyri, at verkætlanin verður nøktandi framd í verki, tekniskt, fíggjarliga, loyvisliga og
innihaldsliga.
Tilmæli:
Mælt verður til, at nevndin tekur undir við uppskotinum um arbeiðsbólk og uppskotinum um
arbeiðssetning. Somuleiðis verður heitt á nevndina um at taka støðu til val av tekniskum fremjara – tó í
samráð við Teknisku Umsiting.

KLAKSVÍKAR KOMMUNA
Nólsoyar Pálsgøta 32
700 Klaksvík
Tlf. 410000 Fax 410001

KLAKSVÍKAR BÝRÁÐ
Undirskrift formansins:
Blaðsíða 13

SoN 8. feb. 2012: Víst verður til skriv og tilmæli frá umsitingini, dagfest 2. februar 2012. Nevndin
tekur undir við tilmælinum frá umsitingini. Somuleiðis samtykti nevndin at seta Hans Hendrik
Mikkelsen, verkfrøðing til at verða tekniskur fremjari á verkætlanini.
FíN 15. feb. 2012: Nevndin tekur undir við SoN 8. februar 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
2012/020.
12/00130 Arbeiðsbólkur til eldraøkið
Frágreiðing um málið:
Sambært ætlanum landsins skulu kommunurnar hava yvirtikið alt eldraøkið í 2014. Í hesum sambandi
er ynski frá Sosialu Nevnd at seta ein arbeiðsbólk. Høvuðsendamálið við bólkinum er at koma við
uppskoti til, hvussu kommunurnar skipa eldraøkið í Norðurøkinum í framtíðini. Arbeiðsbólkurin skal
lata býráðsumsitingini eitt álit, sum inniheldur lýsing og tilmæli um skipan av fylgjandi viðurskiftum –
ið samstundis er arbeiðssetningurin hjá bólkinum.
Eina lýsing av verandi tilboðum til eldri í Norðoyggjum, kostnaði/ játtan til eldraøkið í Norðoyggjum í
dag og brúkaratørvinum í dag. Bólkurin skal kanna rákið innan eldraøkið, ymisk tilboð til eldri – nú og
í framtíðini og demografi. Og bólkurin skal eisini gera uppskot til bygnað og fígging. Arbeiðsbólkurin
fer til verka skjótast til ber og skal innan 1. september 2012 lata býráðsumsitingini álit og tilmæli.
Ætlanin er at manna arbeiðsbólkin við 5 umboðum, sum hava kunnleika til eldraøkið. Mælt verður til,
at hesi verða vald í arbeiðsbólkin:
 Elsba Lützen, økisleiðari hjá Nærverki í Norðoyggjum,
 Annika Vágsheyg, leiðari fyri Norðoya Ellis- og Røktarheim,
 Einar Klakkstein, visitator innan eldraøkið,
 Eyðbjørg Joensen, fysioterapeutur hjá Nærverki, og
 Jancy Biskopstø Klein, sosialdeildarleiðari hjá Klaksvíkar Kommunu.
Haraftrat verður mælt til, at Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, sosialnevndarforkvinna, verður eygleiðari í
arbeiðsbólkinum.
Bólkurin skal innkalla viðkomandi starvsfólk/fakfólk fyri at fáa neyðuga vitan og kunnleika, soleiðis
at økið verður lýst so væl og fjøltáttað sum gjørligt.
Tilmæli:
Mælt verður til, at nevndin tekur undir við uppskotinum um arbeiðssetning og tíðarætlan. Somuleiðis
verður mælt til, at nevndin tekur undir við uppskotinum viðvíkjandi umboðum í arbeiðsbólkin, og at
Jancy Biskopstø Klein, sosialdeildarleiðari, verður forkvinna í bólkinum.
Mælt verður til, at spurningurin viðvíkjandi nevndarsamsýning verður tikin upp við hvønn einstakan
av arbeiðsbólkalimunum við tí fyri eyga at fáa arbeiðsgevara teirra at góðkenna arbeiðið sum part av
teirra størvum.
Fíggjarligar avleiðingar:
Í sambandi við møguliga nevndarsamsýning er vanliga mannagongdin tann, at arbeiðsbólkalimir, sum
noyðast fara úr sínum dagliga arbeiði á fund, fáa nevndarsamsýning.
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Í hesum føri arbeiða allir teir uppskotnu limirnir innan fyri hetta sama málsøkið, men teir mugu tó fara
frá sínum dagligu størvum fyri at fara á fund.
Tí krevur tað eina góðkenning frá teirra arbeiðsgevara (Nærverk), um sleppast skal undan at rinda
teimum samsýning fyri fundirnar.
SoN 8. feb. 2012: Víst verður til skriv og tilmæli frá umsitingini, dagfest 3. februar 2012. Nevndin
tekur undir við tilmælinum frá umsitingini.
FíN 15. feb. 2012: Nevndin tekur undir við SoN 8. februar 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
2012/021.
12/00143 Nýggjur sandur og fríðkan í Klaksvík og Árnafirði - flyting millum høvuðskontubólkar –
1. viðgerð
Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá teknisku umsiting dagfest 03.02.2012, har m.a. verður greitt frá, hvat longu er
gjørt í Árnafirði - gøtur og ljós oman á sandin - umframt um ætlanirnar at leggja sand í Árnafirði frá
Stórá og eystureftir og eisini í Klaksvík frá Føroya Bjór og úteftir.
Tilmæli:
Mælt verður til, at viðurskiftini við bátadráttum verða avgreidd, áðrenn byrjað verður, og somuleiðis at
fáa skil á øllum frárenningum og áum.
Fíggjarligar avleiðingar:
Tekniska Umsiting hevur onga aðra konto at vísa á enn íløgukontuna hjá Klaksvíkar Havn, har kr.
500.000 eru settar av.
HaVN 7. feb. 2012: Tikið verður undir við tilmælinum frá Teknisku Umsiting dagf. 03.02.12. –
Peningurin verður tikin av íløgukontuni hjá Klaksvíkar Havn 315200.
TN 7. feb. 2012: Nevndin tekur undir við Havna- og Vinnunevndini 7. februar 2012 .
FíN 15. feb. 2012: Nevndin tekur undir við HaVN 7. februar 2012 og TN 7. februar 2012 og mælir til,
at upphæddin til sand, áljóðandi 280 tkr., verður flutt til rakstur, har nevnda útreiðsla verður bókað.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt.
2012/022.
12/00116 Umsókn um stuðul til skúlaskipið Dragin - flyting millum høvuðskontubólkar – 1. viðgerð
Frágreiðing um málið:
Dragin søkir 23. jan. 2012 um stuðul til rakstur av skúlaskipinum. Í skrivi frá umsitingini dagfest 2.
feb. 2012 stendur m.a.: at tiltøk sum skipanin kring Dragan, Jóhonnu og Westvard Ho ikki bera seg
uttan almennan stuðul. Víðari stendur: at gera Dragan siglingarkláran, beding, sýn, ymiskar
góðkenningar, bjargingarútgerð og trygging kostar árliga kr. 100.000. Síðani kemur ein dýrur rakstur
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við olju, máling og øðrum. Dragin kann í ávísan mun samanberast við Fornminnasavnið, har báturin
er partur av varðveiting av siglingarsøgu okkara. Báturin og søgan annars hava ein virknan
dagligdag um summarið serliga, umframt at vera partur av undirvísingini hjá næmingunum, sum hava
valt sjómansfak í 9. og 10. flokki. Harumframt eitt gott og forkunnugt íkast hjá ferðavinnuni.
Tilmæli:
1. Mælt verður til at játta kr. 20.000 (kr. 10.000 av Ymiskur stuðul, mentan og kr. 10.000 av
Upplýsing um Klaksvík).
2. Vitandi at Klaksvíkar Havn veitir kostnaðarfrítt havnargjald, verður tó heitt á Havna- og
Vinnunevndina um at taka til viðgerðar, um møguleiki er fyri at stuðla við kr. 10.000 til endamálið
í ár.
3. Mælt verður til at seta av á komandi fíggjarætlan kr. 50.000 sum stuðul til endamálið.
Fíggjarligar avleiðingar:
Biðið verður um kr. 50.000. Eingin peningur er settur av til endamálið.
HaVN 7. feb. 2012: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá mentanarleiðaranum um at játta kr.
10.000,-. Peningurin verður tikin av 147901.
MeN 8. feb. 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli 2. februar 2012 frá umsitingini.
FíN 15. feb. 2012: Nevndin tekur undir við HaVN 7. februar 2012 og MeN 8. februar 2012 og mælir
til, at játtaða stuðulsupphæddin frá HaVN, áljóðandi 10 tkr., verður flutt til høvuðskontubólkin hjá
MeN, har nevnda útreiðsla verður bókað.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt.
2012/023.
12/00094 Stuðul til kikara í samband við “Kópakonuna” - áhugabólkur - flyting millum
høvuðskontobólkar – 1. viðgerð
Frágreiðing um málið:
Áhugabólkurin fyri verkætlanina “Kópakonan” søkir 17. jan. 2012 um stuðul til kikara, ið skal setast
upp á bakkanum í Mikladali undir pakkhúsinum. Søkt verður um kr. 30.000.
Tilmæli:
1. Mælt verður Havna- og Vinnunevndini til at taka til viðgerðar, um møguleiki er fyri at stuðla við
nevndu upphædd til endamálið í ár - og annars at vísa á, av hvørji konto møguligur peningur
verður játtaður til endamálið.
2. Tilmæli til MeN: Serlig játtan á kr. 200.000 fyri 2012 er avsett til standmyndarverkætlanina
“Kópakonan”. Um áhugabólkurin er sinnaður at nýta pening av hesi játtan til kikaran, so kann
hetta lata seg gera, men verður tá tilsvarandi minni til standmyndina. Mælt verður tó frá at gera
hesa samanrenning - at Kópakonan letur pening til kikaran - um ikki áhugabólkurin beinleiðis
biður um tað. (Sambært telefonsamrøðu við umboð fyri áhugabólkin verður ynskt, at málið um
stuðul til kikara verður viðgjørt serskilt og hildið leyst av standmyndini.)
Fíggjarligar avleiðingar:
Biðið verður um kr. 30.000, men eingin peningur er settur av til endamálið.
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HaVN 7. feb. 2012: Tikið verður undir við at stuðla við kr. 30.000,-, og at upphæddin verður útgoldin,
tá arbeiðið er gjørt. Peningurin verður tikin av konto 147901.
MeN 8. feb. 2012: Málið hevur verið til kunning.
FíN 15. feb. 2012: Nevndin tekur undir við HaVN 7. februar 2012 og MeN 8. februar 2012 og mælir
til, at játtaða stuðulsupphæddin frá HaVN, áljóðandi 30 tkr., verður flutt til høvuðskontubólkin hjá
MeN, har nevnda útreiðsla verður bókað.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt.
2012/024.
11/00229 Avseting til býarplansarbeiði – eykajáttan, 2. viðgerð
Frágreiðing um málið:
Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 24. januar 2012.
Málið verður tí beint í býráðið til seinnu samtykt.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.
2012/025.
12/00137 Víðkan av A5-økinum inn í C 19 - Ó. M. Lassen og J. F. N. Mikkelsen, býráðslimir
Frágreiðing um málið:
Síðani fyrsta byggisamtyktin fyri Klaksvíkar Kommunu varð sett í gildi í 1982 hevur ognin matr. nr.
796b ligið inni á “skúlaøki”.
Í sambandi við heildarendurskoðanina av byggisamtyktini í 2008 var eitt av uppleggunum at miðsavna
og útbyggja fólkaskúlan á økinum við Ziskatrøð og Ósánna, samstundis sum skúlaøkið undir Fossum
bleiv broytt til búøki. Endaliga viðgerðin av byggisamtyktini førdi tó við sær, at skúlaøkið undir
Fossum framhaldandi er útlagt til undirvísingarendamál og matr. nr. 796b tískil framhaldandi ein
partur av “skúlaøkinum”.
Sum kunnugt hevur eigarin av matr. nr. 796b ætlanir um at selja ognina, og eftir sum staðsetingin er í
“skúlaøki”, hevur hann bjóðað kommununi at keypa. Í skrivi dagf. 04.11.08 og aftur 17.09.09 boðar
býráðið eigaranum frá, at umstøður ikki eru til at keypa ognina. Staðfestast má, at
byggisamtyktarásetingin avmarkar møguleikarnar við ognini, sum tískil eisini avmarkar
sølumøguleikarnar á privata marknaðinum.
Uppskot er frammi um at broyta byggisamtyktina fyri tann partin, sum matr. nr. 796b umfatar, soleiðis
at hetta framyvir verður ein partur av búøkinum sunnanfyri.
Tilmæli og fíggjarligar avleiðingar:
Býarskipanarbólkurin hevur umrøtt málið og kann taka undir við, at ætlanin verður framd sum
omanfyri lýst.
BBN 6. feb. 2012: Nevndin tekur undur við skrivi frá teknisku umsiting dagfest 3. februar 2012.
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TN 7. feb. 2012: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá TU dagfest 3. februar 2012.
MeN 8. feb. 2012: Nevndin tekur undir við Teknisku Nevnd 7. februar 2012.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

