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Til viðgerðar

81/21
21/00373-13 Umsókn um sundurbýti av matr.nr. 23 í Mikladali
Viðgjørt av
1 Mikladalsnevndin
2 Ferðslunevndin
3 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
4 Tekniska Nevnd
5 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
05.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
19.05.2021
27.05.2021

Málnr.
5/21
22/21
77/21
36/21
81/21

21/00373-13 Umsókn um sundurbýti av matr.nr. 23 í Mikladali
Frágreiðing um málið:
Eigarin hevur samskift við teknisku fyrisiting um møguleikan fyri bygging á matr.nr. 23 í Mikladali og
hevur út frá hesum gjørt uppskot til skipan av økinum.
Byggisamtyktarliga er talan um økispart A26 – útlagt til blandaða bygging (bústaðaøki umframt vinnu, í
tann mun hetta ikki lýtir dámin av bústaðaøki).
Sundurbýtisuppskotið lýkur ásetingarnar í byggisamtyktini, men er bundið av, at vetrarbitið verður
avloyst, og at uml. 430 m2 verða umskipaðir frá matr.nr. 17a til matr.nr. 23a.
Matr.nr. 17a er ogn hjá Føroya Jarðargrunni við Eyðun Eliasen sum festara. - Sambært umsøkjaranum er
umsókn um keyp og avloysing av vetrarbiti send Búnaðarstovuni 19. apríl 2021.
Á kortinum niðanfyri eru nýggju markini víst við reyðum og neyðuga meirøki av matr.nr. 17a við orange.

Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr 45 frá 15. mai 2007 um landsjørð við seinni broytingum
Løgtingslóg nr. 13 frá 21. mai 1954 við seinni broytingum
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Løgtingslóg nr. 64 frá 11. des 1962 um matrikulering og sundurbýti við seinni broytingum
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – talan er um privata verkætlan
Tilmæli:
Treytað av, at Búnaðarstovan játtar neyðugt lendi til ætlanina, mælir tekniska fyrisiting til at viðmæla
umsóknini um sundurbýti, samstundis sum mælt verður til, at møguligar smærri reguleringar í
marknaviðurskiftunum kunnu avgreiðast millum umsøkjara og teknisku fyrisiting.
Gerst ætlanin veruleiki, verður spurningurin um
• fremjan av útstykkingarvegnum at taka upp við vegaumsiting kommununnar, eins og
• umsókn um byggiloyvi við neyðugum tekningum skal sendast kommununi til góðkenningar.
Mikladalsnevndin 5. mai 2021:
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá TF 26-04-2021.
Ferðslunevndin 17. mai 2021:
Nevndin tekur undir við ferðsluliga partinum av málinum.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. mai 2021:
Nevndin tekur undir við MiN 05-05-2021 og FeN 17-05-2021.
Tekniska Nevnd 19. mai 2021:
Nevndin tekur undir við UBN 17-05-2021.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Tilmælið frá TN 19-05-2021 einmælt samtykt.
[Gem]

82/21
21/00481-2 Umsókn um sundurbýti av matr.nr. 59 í Árnafirði
Viðgjørt av
1 Árnafjarðarnevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
04.05.2021
17.05.2021
27.05.2021

Málnr.
8/21
78/21
82/21

21/00481-2 Umsókn um sundurbýti av matr.nr. 59 í Árnafirði
Frágreiðing um málið:
Matr.nr. 59 í Árnafirði liggur í tveimum lutum:
o Vaglið 1 – grundstykki við Stórá – 358 m2
o Neystagrund – niðanfyri Bønhúsveg - 122 m2
Byggisamtyktarligu staðsetingarnar eru hesar:
o Vaglið 1: Økispartur A23 – blandað bygging – minsta mark grundøkjavídd: 300 m2
o Neystagrundin: økispartur D27 – grønt øki – fult bygt. Minsta mark grundøkjavídd ikki definerað.
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Eigarin av matr.nr. 59 søkir nú um at fáa ognina býtta sundur soleiðis, at sethúsaognin og neystaognin
verða hvør sín matrikul.

Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr. 64 frá 11. des. 1962 um matrikulering og sundurbýti við seinni broytingum
Almenna byggisamtyktin fyri Klaksvíkar kommunu
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Vísandi til omanfyrinevnda mælir tekniska fyrisiting til at viðmæla umsóknini, samstundis sum at
umsøkjarin verður kunnaður um økispart D27 í byggisamtyktini, sum m.a. ásetur, at økið er fult bygt, og
at bert endurreising av verandi bygningum kann verða loyvd.
Árnafjarðarnevndin 4. mai 2021:
Nevndin tekur undir við málinum.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. mai 2021:
Nevndin tekur undir við ÁrN 04-05-2021.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Atli S. Justinussen luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni.
Tilmælið frá UBN 17-05-2021 einmælt samtykt.
[Gem]
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83/21
21/00498-2 Sundurbýti av matr.nr. 11a á Trøllanesi
Viðgjørt av
1 Trøllanesnevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
05.05.2021
17.05.2021
27.05.2021

Málnr.
6/21
79/21
83/21

21/00498-2 Sundurbýti av matr.nr. 11a á Trøllanesi
Frágreiðing um málið:
Í samband við møguligt festiskifti heitir festari á Trøllanesi tann 16. aug. 2020 á Búnaðarstovuna um at
frámatrikulera fýra ábygdar lutir av matr.nr. 11a. - Nevndu lutir skulu ikki fylgja við søluni av festinum.
Umsøkjarin lýsir lutirnar soleiðis: (sí umsøktu lendini í byggisamtyktarhøpi á skjali I)
1: Gamal hjallur yvir á bø – tætt niðan við landsvegnum uppat matr.nr. 25. Luturin er 123 m2 til víddar.
Viðm. frá teknisku fyrisiting: Byggisamtyktarliga er talan um økispart C18 – Almenn endamál.
Minsta mark grundøki er ikki definerað.
2: Gamalt mjólkhús mitt í bygdini. Luturin er 40 m2 til víddar.
Viðm. frá teknisku fyrisiting: Byggisamtyktarliga er talan um økispart A28 – blandað bygging.
Minsta mark grundøki 300 m2 fyri vanlig hús og 200 m2 fyri samanbygd hús.
3. Seyðahús/flettingarrúm frá 1987/1992. Umsókta undir- og kringlendi uml. 1370 m2
Viðm. frá teknisku fyrisiting: Byggisamtyktarliga er partvís talan um økispart A28 - blandað
bygging (minsta mark grundøki 300 m2) og partvís økispart G – landbúnaðarøki (minsta mark
grundøki ikki definerað í byggisamtyktini). (Sambært § 15a stk 1 og 3 í matrikullógini verður
støddin av lendinum til bygningin ella bygningarnar ásett av matrikulmyndugleikanum).
4: Ungneytafjós frá 2012. Umsókta undir- og kringlendi uml. 1500 m2.
Byggisamtyktarliga er talan um økispart G – landbúnaðarøki. Minsta mark grundøki ikki
definerað í byggisamtyktini, (Sambært § 15a stk 1 og 3 í matrikullógini verður støddin av
lendinum til bygningin ella bygningarnar ásett av matrikulmyndugleikanum).
Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr 45 frá 15. mai 2007 um landsjørð við seinni broytingum
Løgtingslóg nr. 64 frá 11. des. 1962 um matrikulering og sundurbýti við seinni broytingum
Fíggjarligar avleiðingar:
Kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Viðv. luti 1: Havandi í huga, at byggisamtyktarligu ásetingarnar ikki ávirkast av, hvør eigur, hevur
tekniska fyrisiting ongar viðmerkingar til umsókta sundurbýti
Viðv. luti 2: Sambært ásetingunum fyri minsta mark grundøki í økisparti A28 kann luturin ikki standa
einsamallur, men hevur tekniska fyrisiting ongar viðmerkingar til, at luturin verður frábýttur matr.nr. 11a
til samanleggingar við aðra ogn.
Viðv. luti 3: Klaksvíkar Býráð hevur á fundi 25. mars 2021 samtykt byggisamtyktarbroyting fyri aktuella
økið, og mælir tekniska fyrisiting tí til, at møguligt sundurbýti í hesum økinum verður tillagað eftir
broytta byggisamtyktarkortinum, tá hetta er góðkent. - Í samband við víddarásetingina verður tó víst til
§15a, stk 3 í matrikullógini
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Viðv. luti 4: Tekniska fyrisiting hevur ongar viðmerkingar til sundurbýti av lendinum við ungneytafjósið,
- í samband við víddarásetingina verður tó víst til §15a, stk 3 í matrikullógini.
Trøllanesnevndin 5. mai 2021:
Nevndin hevur sum viðmerking, at tað er sera óheppið at landbúnaðarlutir verða matrikkuleraðir frá
festijørð á Trøllanesi. Jóhannus Kallsgarð luttók ikki í viðgerðini av hesum málinum.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. mai 2021:
Signhild V. Johannesen luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni.
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 27-04-2021.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Signhild V. Johannesen luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni.
Tilmælið frá UBN 17-05-2021 einmælt samtykt.
[Gem]

84/21
21/00499-3 Umsókn um sundurbýti av matr.nr. 829a og 1617a í Klaksvík
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.05.2021
27.05.2021

Málnr.
74/21
84/21

21/00499-3 Umsókn um sundurbýti av innangarðsjørð í Uppsalahaga
Frágreiðing um málið:
Í e-posti frá 7. apríl 2021 biður Umhvørvisstovan um býráðsins ummæli til sundurbýti av matr.nr. 829a og
1617a í Klaksvík.
Tekniska fyrisiting hevur hesar viðmerkingar til umsóknina:
Matr.nr. 829a liggur í fleiri lutum, spjatt um stóran part av Uppsalahaga (sí viðhefta kortskjal).
Sambært umsóknini snýr sundurbýtið seg um:
1. Frábýti av neystagrund við Ellisdeild – eystanfyri vegin Oman Váðklett
2. Sundurbýti av matr.nr. 1617a, sum er felagsogn. (matr.nr. 829a og 717a eiga hvør sína helvt)
ad 1: Byggisamtyktarliga liggur ætlaði frábýtti parturin í økisparti D1, har fleiri neystagrundir eru
frammanundan. Byggiloyvi til neyst krevur í hvørjum einstøkum føri góðkenning frá
friðingarmyndugleikunum.
ad 2: Av tí, at matr.nr. 1617a er felagsogn hjá matr.nr. 829a og 717a, krevst undirskrivað umsókn frá
eigarunum av báðum matriklunum saman við korti, sum vísir, hvar markið skal liggja. - Innsenda
umsóknin umboðar bert partin hjá matr.nr. 829a
Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr. 64 frá 11. des. 1962 um matrikulering og sundurbýti
Almenna Byggisamtyktin fyri Klaksvíkar Kommunu
Fíggjarligar avleiðingar:
Kommunan bert ummælandi partur
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Tilmæli:
Ad 1: Tekniska fyrisiting mælir til at játta frábýti av neystagrund á Ellisdeild við Borðoyarvík sambært
umsókn
Ad 2: Málið verður sent Umhvørvisstovuni aftur, tí umsøkjarin bert umboðar helvtina av ognini.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. mai 2021:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 07-05-2021.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Tilmælið frá umsitingini, dagf. 7. mai 2021 einmælt samtykt saman við útgreinandi notati dagf. 27. mai
2021.
[Gem]

85/21
21/00566-3 Sundurbýti/marknaumskipan - matr.nr.18, 20 og 38 c á Norðoyri
Viðgjørt av
1 Norðoyrarnevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
04.05.2021
17.05.2021
27.05.2021

Málnr.
7/21
80/21
85/21

21/00566-3 Sundurbýti / marknaumskipan - matr.nr.18, 20 og 38 c á Norðoyri
Frágreiðing um málið:
Sp/f Norðhús hevur gjørt avtalu um keyp av matr.nr. 18, 38c og part av matr.nr. 20 á Norðoyri, og sum
kunnugt hevur býráðið samtykt staðseting og játtað byggiloyvi til barnagarð framvið Flatnavegi – á
matr.nr. 38c og niðara parti av matr.nr. 18. (sí mál 21/00342)
Fyri at formalisera keypið søkir Sp/f Norðhús um sundurbýti/marknaumskipan, sum víst á viðheftu
umsóknarskjølum – (fyri yvirblikkið er kort somuleiðis klipt inn niðanfyri)
Áðrenn umsóknin kann viðgerast av Umhvørvisstovuni, krevst ummæli býráðins til umskipanina.

Tekniska fyrisiting hevur hesar viðmerkingar til umsóknina:
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o Byggisamtyktarliga er talan um økispart A1 (Blandað íbúðar- og vinnuøki). Umsóknin lýsir ikki
endamálið við umskipanini, men sambært telefonsamrøðu d.d. og seinni innsendari fyribilstekning
umhugsa teir íbúðarbygging á matr.nr. 20 og ovara parti av matr.nr. 18 (niðari partur skal sum
kunnugt brúkast til barnagarð). (sí tekning niðanfyri).
o Umsókn um at marknaumskipa uml 1000 m2 frá matr.nr. 18 til 38c samsvarar ikki heilt við
tað, sum víst er á kortinum. Sambært kortinum er talan um uml 1200 m2, sum gevur tilsamans
uml. 1700 m2 til barnagarðin. Sambært undirskrivaðari avtalu partanna millum er
barnagarðsøkið víst við 1500 m2.
o Sambært vegaumsitingini verður lagt upp til gongubreyt framvið aðrari vegsíðuni – sostatt er ikki
tørvur á regulering í markinum móti vegi
o Uppskotið krevur umskipan millum síðuvegin niðan úr Flatnavegi og ognina hjá Norðhús.
o Í samband við byggingina longri suðuri er almennur vegur matrikuleraður omanfyri byggingina.
Upprunaliga ætlanin leggur upp til, at hesin verður longdur norðureftir, og harvið - uppá sigt –
fær samband við ovara partin av byggiætlanini hjá sp/f Norðhús. (sí viðheft skjal III)

Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Klaksvíkar kommuna bert ummælandi partur
Tilmæli:
Tekniska fyrisiting mælir til at viðmæla umsóknini, treytað av, at nýtslan verður í tráð við galdandi
byggisamtykt - tó við teirri viðmerking, at
o partarnir sínamillum avtala nærri staðseting av markinum millum ovara og niðara part av matr.nr.
18, - hetta við atliti til parkeringskravið og undirskrivaðu avtaluna í samband við
barnagarðsætlanina.
o at tekniska fyrisiting fær heimild til at samráðast um møguliga neyðuga umskipan av lendi í
samband við síðuvegin úr Flatnavegi.
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Norðoyrarnevndin 4. mai 2021:
Nevndin tekur undir við tilmæli frá TF 22-04-2021.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. mai 2021:
Jógvan Skorheim luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni.
Nevndin tekur undir við Norðoyrarnevndini 04-05-2021.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Jógvan Skorheim luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni.
Tilmælið frá UBN 17-05-2021 einmælt samtykt.
[Gem]

86/21
21/00500-2 Umsókn um innlegging til innangarðsjørð
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.05.2021
27.05.2021

Málnr.
75/21
86/21

21/00500-2 Umsókn um innlegging til innangarðsjørð
Frágreiðing um málið:
Umhvørvisstovan biður í e-posti 7. apríl 2021 um býráðsins ummæli til innlegging frá Útistovuhaga matr.nr. 1649a - til innangarðsjørð, matr.nr. 438a.
Nýggi festarin søkir nú Búnaðarstovuna um at fáa innlagt frá haganum uml. 50.000 m2 til innangarðsjørð.
Tekniska Fyrisiting hevur hesar viðmerkingar til umsóknina:
Umsóknin snýr seg um alt lendið hjá festinum niðanfyri Hálsagøtu – svarandi til uml. 50.000 m2 .
Byggisamtyktarliga liggur størri parturin við øðrum ásetingum enn landbúnaðarendamál:
uml. 10.500 m2 í økisparti D39 (grønt øki), og
uml. 27.000 m2 í økisparti A31 (bústaðaøki/blandað bygging).
Lógargrundarlag:
Løgtingslóg um matrikulering og sundurbýti
Løgtingslóg um landsjørð
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Innlegging við uppdyrking fyri eyga er ikki í tráð við galdandi byggisamtykt fyri økið. Vísandi til hetta og
samstundis við stóra áhuganum fyri bygging á økinum uml. 200 metrar sunnanfyri í huga, metir tekniska
fyrisiting tað óheppið, um útlagda byggilendið nú verður innlagt til uppdyrking.
Fyrisitingin skilir tó ynski festarans um innlegging til størri gagnnýtslu, men heldur fast við, at virksemi í
samband við landbúnað eigur at fara fram í útløgdum landbúnaðarøki.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. mai 2021:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 10-05-2021.
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Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Atkvøtt varð um soljóðandi broytingaruppskot frá Atla S. Justinussen: “Atli S. Justinussen mælir til, at
málið verður koyrt aftur í umsitingina, og at samráðingar verða tiknar upp við festaran um møguliga
aðra loysn”; tað varð einmælt samtykt.
[Gem]

87/21
21/00582-3 Umsókn um víðkan av matr.nr. 76 á Húsum
Viðgjørt av
1 Húsanevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Havna- og Vinnunevndin
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
05.05.2021
17.05.2021
19.05.2021
27.05.2021

Málnr.
7/21
81/21
33/21
87/21

21/00582-3 Umsókn um víðkan av matr.nr. 76 á Húsum
Frágreiðing um málið:
Víst verður til umsókn frá 26-04-2021, har biðið verður um:
o loyvi at keypa lendi undir neysti á matr.nr. 76 á Húsum
o víðkan av matr.nr. 76 á Húsum við uml. 14 m2 burturav matr.nr. 42g
Byggisamtyktarliga er talan um økispart D – Havnaøki útlagt til “havnaendamál – herundir eisini
bátahavnir og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu og til virksemi, ið hevur samband
við tey......”:
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin
Fíggjarligar avleiðingar:
Árlig leiguinntøka uppá uml. kr. 450,Tilmæli:
Vísandi til vanligu prinsippir kommununnar um neystaøkir sum leiguøkir (Árnafjørður og Strond), mælir
tekniska fyrisiting frá at selja lendið undir neystinum.
Í staðin verður mælt til, at umsøkjarin fær leigusáttmála uppá matr.nr. 76 á Húsum eftir galdandi
leiguprísum og -áramáli; hetta sjálvandi treytað av, at umsøkjarin kann skjalprógva, at hann er eigari av
neystinum á matriklinum.
Víðv. umsóknini um víðkan av matr.nr. 76 niðaneftir, verður mælt frá at selja 3,5 metrar niðaneftir (niðan
til byggisamtyktarmarkið) - hetta grundað á hentleikanum í, at geirin kann liggja opin fyri almennari
gongd (sum eisini er í tráð við tankan í byggisamtyktini) - Hinvegin metir tekniska fyrisiting onki til
hindurs fyri, at leiguøkið kann verða víðkað til fluktina av útvegginum á grannaneystinum á matr.nr 77
(uml. 2 x 4 metrar).
Húsanevndin 5. mai 2021:
Nevndin tekur undir við tilmæli frá TF 27-04-2021.
Elin Syderbø luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni.
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Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. mai 2021:
Nevndin tekur undir við Húsanevndini 05-05-2021.
Havna- og Vinnunevndin 19. mai 2021:
Nevndin tekur undir við UBN 17-05-2021.

Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Tilmælið frá HaVN 19-05-2021 einmælt samtykt.
[Gem]

88/21
16/00544-58 Grót- og tilfarssølan útvega grót á Borðoyarvík
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
19.05.2021
25.05.2021
27.05.2021

Málnr.
30/21
72/21
88/21

16/00544-58 Grót- og tilfarssølan útvega grót á Borðoyavík
Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá umsitingini frá 7. mai, ið greiðir nærri frá málinum.
Samstundis sum ídnaðarøkið undir Hamri verður gjørt liðugt er ætlanin, at kommunala grót- og
tilfarssølan flytur til sunnasta plássið í økinum.
Undanfarnar nevndir og býráð hava samtykt, at grót- og tilfarssølan skal arbeiða víðari suðureftir, og
umsitingin mælir til, at henda ætlan verður staðfest, so neyðugar fyrireikingar til hetta arbeiði kunnu
byrja.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin
Fíggjarligar avleiðingar:
Eitt avlop kann væntast til raksturin hjá grót- og tilfarssøluni frá sølu av gróti, meðan ein størri inntøka
kann fáast í samband við sølu av teimum stykkjum, sum natúrliga gerast tøk, tá grótið er burtur. Tó er ein
ávís óvissa í hesum, har bæði dygd av gróti og møguligur tørvur á útfylling og verju av komandi
vinnugrundøkjum, spæla ein leiklut.
Tilmæli:
Mælt verður til, at nevndir og býráð taka undir við, at grót- og tilfarssølan sjálv útvegar grót sunnanfyri
ídnaðarøkið undir Hamri, og at møguligt keyp av grótknúsara og skiljiverki verður tikið upp í samband
við fíggjarætlanina fyri 2022.
Havna- og Vinnunevndin 19. mai 2021:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 07-05-2021.
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Fíggjarnevndin 25. mai 2021:
Nevndin tekur undir við HaVN 19-05-2021.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Tilmælið frá FíN 25-05-2021 einmælt samtykt.
[Gem]

89/21
17/00260-205 Ávís tillagan av verkætlan undir Hamri – eykajáttan, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
19.05.2021
25.05.2021
27.05.2021
24.06.2021

Málnr.
28/21
73/21
89/21

17/00260-205 Ávís tillagan av verkætlan undir Hamri
Frágreiðing um málið:
Eitt parkeringspláss til størri bilar hevur upprunaliga verið partur av verkætlanini undir Hamri, meðan eitt
minni pláss til at seta bátar á landi, eisini var partur av verkætlanini.
Tørvurin á plássum til bátar er stórt og í hesum sambandi hevur formaðurin í Havna- og vinnunevndini
heitt á umsitingina at kanna møguleikan fyri at skipa eitt størri bátapláss, har ein góður dráttur eisini er
partur av einari slíkari broyting.
Við hesum verður økið til bátapláss víðkað frá umleið 1500 m2, sum svarar til støddina á
goymsluplássinum, ið fyrr var niðan ímóti klettinum á Borðoyarvík, til umleið 3200 m2.
Henda tillaging hevur í prinsippinum onga ávirkan á sjálvi ídnaðarstykkini, men merkir í veruleikanum
fyrst og fremst, at ein størri partur av økinum framhaldandi verður í somu hædd sum í dag, og at økið
verður skipað sum bátapláss, ið tørvur er á.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin
Fíggjarligar avleiðingar:
Ein slík tillagan av verkætlanini, har dráttur og neyðugar innleggingar til bátaplássið eru við (tó ikki sjálv
kaj-síðan), væntast sambært okkara ráðgeva at kosta 4,5 mió. kr., meðan tillagingin somuleiðis hevur við
sær eina sparing á 1,2 mió. kr. Sostatt er talan um ein meirkostnað fyri verkætlanina á 3,3 mió. kr. sum í
dag ikki er avsett.
Tilmæli:
Mælt verður til, at nevndir og býráð taka støðu til hesa ætlan viðvíkjandi tillaging av verkætlanini undir
Hamri.
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Havna- og Vinnunevndin 19. mai 2021:
Nevndin tekur undir við at økið til bátapláss verður víðkað til 3200m2 í 2021 og at peningur verður settur
av til betongplatt og bátadrátt í fíggjarætlanini fyri 2022.
Fíggjarnevndin 25. mai 2021:
Ein meiriluti, KHJ, ASJ, OáL og TJL, tekur undir við HaVN 19-05-2021.
Ein minniluti, JS, tekur undir við HaVN 19-05-2021, men at peningurin verður at taka upp í samband við
fíggjarætlanararbeiðið 2022.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Atkvøtt varð um minnilutatilmælið frá FíN 25-05-2021; tað fall við 2 atkvøðum fyri (JS og SVJ) og 7
atkvøðum ímóti (KHJ, ASJ, OáL, GvK, JCC, EÓP og ASB); ÓML og TJL atkvøddu ikki.
Síðani varð atkvøtt um meirilutatilmælið frá FíN 25. mai 2021; tað varð samtykt við 9 atkvøðum fyri
(KHJ, ASJ, OáL, GvK, JCC, EÓP, ASB, ÓML og TJL) og ongari atkvøðu ímóti; JS og SVJ atkvøddu
ikki.
[Gem]

90/21
20/00068-31 Atkomuvegur til eyrmóttøku á Bumshamri (matr.nr. 1e) – flyting millum
høvuðskontur, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Mentanarnevndin
3 Havna- og Vinnunevndin
4 Tekniska Nevnd
5 Fíggjarnevndin
6 Klaksvíkar Býráð
7 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.05.2021
18.05.2021
19.05.2021
19.05.2021
25.05.2021
27.05.2021
24.06.2021

Málnr.
72/21
45/21
31/21
34/21
74/21
90/21

20/00068-31 Atkomuvegur til eyrmóttøku á Bumshamri (matr.nr. 1e)
Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá umsitingini, dagf. 9. mai, ið lýsir málið nærri.
Avtalan við hagan Akursmørk er undirskrivað, og nú verður nýggi vegurin til eyrmóttøkuna framdur.
Fyrsti partur av verkætlanini er vegur til eitt stykki. Kostnaðurin er mettur til 300 tkr.; UBN hevur raðfest
og sett pening av til hetta arbeiðið, sum er í gerð.
Annar partur av arbeiðinum er vegurin til eyrmóttøkuna. Vegurin v.m. er mettur til at kosta 1,2 mió. kr.
Vegaarbeiðið er drigið út, og tí verður málið sent nevndunum til staðfestingar. Ein nýggjur verjugarður,
sum skal halda eyrin upp á pláss er partur av málinum.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin.
Fíggjarligar avleiðingar:
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Mælt verður til eina broyting av fíggjarætlanini fyri 2021, soleiðis at peningurin verður fluttur frá
omanfyri nevndu íløgukontum til eina íløgukonto hjá HaVN (Vegur til eyrmóttøkuna), har 1,2 mió. kr.
koma at standa. Omanfyri nevndu 4 íløgukontur (hjá UBN, MeN, HaVN og TN) minka harvið við 300
tkr. í part.
Tilmæli:
Við hesum verður málið sent viðkomandi nevndum og býráði til staðfestingar og samtyktar, og víst
verður á, at broytingin av fíggjarætlanini fyri 2021 skal samtykkjast av býráðnum tvær ferðir.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. mai 2021:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 09-05-2021.
Mentanarnevndin 18. mai 2021:
Nevndin tekur undir við UBN 17-05-2021, tó við teirri viðmerking, at partur Mentanarnevndarinnar
verður at taka av Ítróttarøkið, Íløgur (Spæliland) í staðin.
Havna- og Vinnunevndin 19. mai 2021:
Nevndin tekur undir við MeN 18-05-2021.
Tekniska Nevnd 19. mai 2021:
Nevndin tekur undir við HaVN 19-05-2021.
Fíggjarnevndin 25. mai 2021:
Nevndin tekur undir við TN 19-05-2021.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Tilmælið frá FíN 25-05-2021 einmælt samtykt.
[Gem]

91/21
21/00072-6 Vegir, Íløgur - staðfest inntøka í 2021 – broyting av fíggjarætlan, fyrra
viðgerð
Viðgjørt av
1 Tekniska Nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
19.05.2021
25.05.2021
27.05.2021
24.06.2021

Málnr.
33/21
68/21
91/21

21/00072-6 Vegir, Íløgur - staðfest inntøka í 2021
Frágreiðing um málið:
Vísandi til munnliga kunning seinasta umfar verður málið um meirinntøku í 2021 lagt fyri viðkomandi
nevndir og býráð til støðutakan. Talan er um tilsamans 300 tkr., sum SEV og Net skulu rinda til
kommununa fyri gongubreytaarbeiði, sum framt er á Stangavegnum og í Nólsoyar Páls gøtu.
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Orsøkin til, at málið verður lagt fyri nú, er, at ein hækking av avsetingini til Vegir Íløgur úr 5,0 mió. kr. til
5,3 mió. kr. gevur størri sannlíkindi fyri, at yvirtrekk ikki verður í árinum. Í hesum sambandi verður víst
á, at einstøk arbeiðir innan Vegir Íløgur eru størri nú, enn framdu arbeiðini seinastu árini, og víst verður
eisini til árið í fjør, tá samlaða nýtslan á kontuni var 6,6 mió. kr.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin.
Fíggjarligar avleiðingar:
Um tikið verður undir við málinum, er fíggjarliga avleiðingin tann, at inntøkusíðan á fíggjarætlanini fyri
2021 hækkar við 300 tkr., og útreiðslusíðan hækkar við somu upphædd (Íløgur):
Tilmæli:
Vísandi til tørvin innan økið Vegir Íløgur mælir tekniska fyrisiting til, at tikið verður undir við málinum.
Tekniska Nevnd 19. mai 2021:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 07-05-2021.
Fíggjarnevndin 25. mai 2021:
Nevndin tekur undir við TN 19-05-2021.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Tilmælið frá FíN 25-05-2021 einmælt samtykt.
[Gem]

92/21
21/00073-9 Staðfest inntøka innan økið hjá UBN í 2021 – broyting av fíggjarætlan,
fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.05.2021
25.05.2021
27.05.2021
24.06.2021

Málnr.
70/21
69/21
92/21

21/00073-9 Staðfest inntøka innan økið hjá UBN í 2021
Frágreiðing um málið:
Fyrisitingin hevur hugt eftir møguligum inntøkum av grundstykkjasølu o.ø., vísandi til serligu fíggjarligu
avbjóðingina í 2021, sum hevur ført til, at fleiri arbeiðir innan økið hjá UBN av kontuni Byggibúning
Bústaðir (Íløgur) eru steðgað, tí eingin peningur er játtaður.
Av serligum orsøkum kunna nøkur av hesum arbeiðum ikki leggjast niður, fyrr enn ávíst arbeiði er framt.
Talva:
Niðanfyri uppsettu verkætlanir/mál eru samtykt av viðkomandi nevndum og býráð í apríl 2021.
Fyrisitingin hevur síðani staðfest, at tey arbeiðini, sum eru merkt við gulum, tola ikki at bíða. Nevnast
kunnu Garðsgøta, útstykkingarætlanin undir Fossum og byggingin hjá Norðhús á Norðoyri.
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Fyrisitingin skal eisini gera vart við, at málið um asfaltering av gongubreytum Niðan Horn (merkt við
reyðum) er mál, sum skuldi fremjast í 2020, men hetta eydnaðist sum kunnugt ikki. Talan er um eitt mál,
har spurningurin er trygdin í økinum, nú stórarbeiði verður framt á Fossum. Undanfarna býráð samtykti,
at arbeiðið Niðan Horn skal fremjast og fíggjast av avsetingini til verkætlanina á Fossum.
Byggibúning
bústaðir
Jnr.
Økir
21/00073
UBN
UBN
UBN
UBN
UBN
17/01299
UBN
20/00068
UBN
UBN
17/00648
UBN
UBN
UBN
UBN
17/01299
UBN

Heiti
2021
Útstykkingarætlan á Fossum
20.000.000,00 kr.
Vegur Garðsgøta (Vegir eldri sethúsaøkir)
0,00 kr.
Vegurin til samanbygdu sethúsini omanfyri stangavegin
0,00 kr.
Útstykkingarætlan Undir Fossum (privatir + Norðhús)
0,00 kr.
Geilin
0,00 kr.
Niðan Horn gongubreyt + asfaltering
0,00 kr.
Vegur undir Klakki – atkoma til stykki
300.000,00 kr.
Vegur til eyrmóttøkuna (partur hjá UBN)
300.000,00 kr.
Edmundstrøð
1.000.000,00 kr.
Bygging hjá Norðhús á Norðoyri
0,00 kr.
Keyp av snøklum/matrikkuleringsútreiðslur
300.000,00 kr.
Árnafjørður vegur til matr.nr. 79 e og f
225.000,00 kr.
Keyp av lendi á Fossum
7.000.000,00 kr.
29.125.000,00 kr.

Staðfestar og avtalaðar meirinntøkur av grundstykkjasølu og veg- og kloakkgjaldi eru:
Staðfest/mett inntøka av grundstykkjasølu er pr. 07-05-2021
kr.
700.000,Staðfest/mett inntøka av veg- og kloakkgjaldi er pr. 07-05-2021
200.000,Staðfestar og mettar meirinntøkur í alt í 2021 pr. 07-05-2021
kr.
900.000,Nakrar rokningar eru goldnar í 2021 innan kontuna (BBÍ) í samband við arbeiðir, sum vórðu
samtykt/raðfest í 2020. Mett verður tó, at inntøkan frá grundstykkjasølu og veg- og kloakkgjaldi kann
hækkast við 900 tkr. í 2021 at nýta til átrokandi og neyðug arbeiðir í árinum. Vendast kann aftur til
spurningin seinni í ár, um upphæddin møguliga kann vera størri.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin
Fíggjarligar avleiðingar:
Um tikið verður undir við málinum, verður fíggjarliga avleiðingin tann, at inntøkusíðan á fíggjarætlanini
fyri 2021 hækkar við 900 tkr., og útreiðslusíðan hækkar við somu upphædd (Íløgur):
Tilmæli:
Vísandi til akutta tørvin innan økið Byggibúning Bústaðir (nevndu verkætlanir) mælir tekniska fyrisiting
til, at tikið verður undir við málinum.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. mai 2021:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 07-05-2021.
Fíggjarnevndin 25. mai 2021:
Nevndin tekur undir við UBN 17-05-2021.
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Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Tilmælið frá FíN 25-05-2021 einmælt samtykt.
[Gem]

93/21
21/00622-1 Eykajáttan til NBH 2021 – fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Eldri og Bústaðir
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
18.05.2021
25.05.2021
27.05.2021
24.06.2021

Málnr.
21/21
71/21
93/21

21/00622-1 Eykajáttan til NBH 2021
Frágreiðing um málið:
Víst verður til nærri útgreinandi skriv frá umsitingini, dagf. 6. mai.
Stýrið fyri NBH hevur á fundi 22. apríl 2021 samtykt at hækka fíggjarætlan sína við kr. 1.479.858. Onnur
viðgerð í stýrinum fyri NBH verður á næsta stýrisfundi.
Roknskapardeildin hevur sent Trivnaðardeildini málið at leggja fyri trivnaðarnevndina eldri & bústaðir,
fíggjarnevndina og býráðið hetta umfarið (mai); seinna býráðssamtykt verður so í juni mánað.
Lógargrundarlag:
§ 11 í “Avtala um javnbjóðis samstarv millum kommunurnar í Norðoyggjum í “Norðoya Bú- og
Heimatænastu”, sum tann 20. juni 2014 er undirskrivað av øllum kommununum í Norðoyggjum.
Fíggjarligar avleiðingar:
Stýrið fyri NBH hevur samtykt at hækka játtanina við kr. 1.479.858, harav parturin hjá Klaksvíkar
kommunu er kr. 1.268.017.
Tilmæli:
Vísandi til fráboðanina frá NBH um, at eldrastamstarvið ætlar at hækka sínar játtanir við kr. 1.479.858,
harav parturin hjá KK er kr. 1.268.017, verður mælt avvarðandi nevndum og býráðnum til at játta NBH
nevndu eykajáttanir, sum verða at játta til avvarðandi rakstrarstøð í fíggjarætlan kommununnar og at
fíggja av tøkum peningi ella við lántøku kommununnar.
Trivnaðarnevndin Eldri og Bústaðir 18. mai 2021:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 06-05-2021, og at eykajáttanin verður fíggjað av tøkum
peningi, herundir tann peningurin, sum er fluttur aftur frá NBH í smb. við avlopið 2020.
Fíggjarnevndin 25. mai 2021:
Ein meiriluti, KHJ, ASJ, OáL og TJL, tekur undir við E&B 18-05-2021, men í samband við at nýggjar
upplýsingar eru í málinum, verður heitt á NBH um at koma við nærri útgreining av málinum viðv. bilum
og venjingartilboði á Viðareiði, sum verður lagt fyri NBH-stýrið aftur.
JS tekur støðu í býráðnum.
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Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Atkvøtt varð um uppskot frá Jógvani Skorheim um at beina málið aftur í nevnd; tað fall við 3 atkvøðum
fyri (JS, SVJ og TJL) og 7 atkvøðum ímóti (KHJ, ASJ, GvK, OáL, JCC, EÓP og ASB); ÓML atkvøddi
ikki.
Síðani varð atkvøtt um soljóðandi broytingaruppskot frá Jógvani Skorheim: “Mælt verður til at taka undir
við málinum, men at peningurin, sum ætlaður er til LEASING av bilum, heldur verður brúktur til at betra
um normering á eldraøkinum.”; tað fall við 3 atkvøðum fyri (JS, SVJ og TJL) og 7 atkvøðum ímóti (KHJ,
ASJ, GvK, OáL, JCC, EÓP og ASB); ÓML atkvøddi ikki.
Síðani varð atkvøtt um meirilutatilmælið frá FíN 25-05-2021; tað varð samtykt við 8 atkvøðum fyri (KHJ,
ASJ, GvK, OáL, JCC, EÓP, ASB og ÓML) og ongari atkvøðu í móti; JS, SVJ og TJL atkvøddu ikki.
[Gem]

94/21
18/01148-20 Atlantis og avleiðingar av korona fyri filmsvinnuna – eykajáttan, seinna
viðgerð
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
20.04.2021
27.04.2021
29.04.2021
27.05.2021

Málnr.
39/21
52/21
69/21
94/21

18/01148-20 Atlantis og avleiðingar av korona fyri filmsvinnuna (eykajáttan)
Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 29. apríl 2021.
Mentanarnevndin 20. apríl 2021:
Nevndin tekur undir við at játta kr. 200.000,- sum eykajáttan og at fyrisitingin kannar framtíðar leistin.
Fíggjarnevndin 27. apríl 2021:
Nevndin tekur undir við MeN 20-04-2021.
Klaksvíkar Býráð 29. apríl 2021:
Tilmælið frá FíN 27-04-2021 einmælt samtykt.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Tilmælið frá BýR 29-04-2021 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Gem]

95/21
21/00532-1 Øking av rávatnsgoymslu í Strandadali – eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Tekniska Nevnd
2 Fíggjarnevndin

Fundardagur
21.04.2021
27.04.2021
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29.04.2021
27.05.2021

70/21
95/21

21/00532-1 Øking av rávatnsgoymslu - Strandadalur
Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 29. apríl 2021.
Tekniska Nevnd 21. apríl 2021:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 12-04-2021, men at hetta verður fíggjað við eykajáttan sum
lántøka.
Fíggjarnevndin 27. apríl 2021:
Nevndin tekur undir við TN 21-04-2021.
Klaksvíkar Býráð 29. apríl 2021:
Tilmælið frá FíN 27-04-2021 einmælt samtykt.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Tilmælið frá BýR 29-04-2021 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Gem]

96/21
21/00533-1 Umsjónarfólk til vallir og spælipláss – eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
20.04.2021
27.04.2021
29.04.2021
27.05.2021

Málnr.
40/21
57/21
71/21
96/21

21/00533-1 Umsjónarfólk til vallir og spælipláss (eykajáttan)
Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 29. apríl 2021.
Mentanarnevndin 20. apríl 2021:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 12-04-2021, og mælir til at kr. 200.000,- verða settar av sum
eykajáttan í samband við lántøku.
Fíggjarnevndin 27. apríl 2021:
Nevndin tekur undir við MeN 20-04-2021.
Klaksvíkar Býráð 29. apríl 2021:
Tilmælið frá FíN 27-04-2021 einmælt samtykt.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Tilmælið frá BýR 29-04-2021 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
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[Gem]

97/21
21/00534-1 Setan av tveimum dagrøktarum – eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
20.04.2021
27.04.2021
29.04.2021
27.05.2021

Málnr.
29/21
51/21
72/21
97/21

21/00534-1 Setan av tveimum dagrøktarum - tørvur á eykajáttan
Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 29. apríl 2021.
Trivnaðarnevndin Børn og Ung 20. apríl 2021:
Nevndin tekur undir við tilmælinum dagfest 12.04.2021.
Fíggjarnevndin 27. apríl 2021:
Nevndin tekur undir við B&U 20-04-2021.
Klaksvíkar Býráð 29. apríl 2021:
Tilmælið frá FíN 27-04-2021 einmælt samtykt.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Tilmælið frá BýR 29-04-2021 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Gem]

98/21
21/00692-2 Ábyrgdarbýtið millum grannskoðara og fíggjarnevnd/býráð, mai 2021
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
27.05.2021

Málnr.
98/21

21/00692-2 Ábyrgdarbýtið millum grannskoðara og fíggjarnevnd/býráð, mai 2021
Frágreiðing um málið:
Hvørja ferð nýtt býráð tekur við, kemur grannskoðarin við einum ískoyti til protokollina, har greitt verður
frá uppgávunum ísbv. gerð av ársroknskapinum.
Grannskoðarin nevnir frágreiðingina “ábyrgdarbýtið av roknskaparframløguni, vavið og endamálið við
grannskoðanini”.
Frágreiðingin til nývalda býráð er á síðu 869 – 876 og er eisini lagt í málið sum fylgisskjal.
Greitt verður frá ábyrgdar- og uppgávubýtinum millum býráð/fíggjarnevnd og grannskoðara, og verða
hesi punkt viðgjørd:
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Uppgávur og ábyrgd hjá leiðsluni 870
Uppgávur og ábyrgd hjá grannskoðaranum 871
Skipanin og fremjanin av grannskoðanini 872
Yvirskipaða grannskoðanarætlanin 872
Grannskoðanin 873
Frágreiðing um grannskoðanina 874
Grannskoðanarátekning 874
Frágreiðing til leiðsluna 874
Eftirlit við grannskoðanararbeiðinum 875
Endi

Býráðslimirnir skriva undir protokollina, og verður frumritið sent aftur til grannskoðaran.
Nevnast skal eisini, at protokollin eigur at verða útflýggjað til varalimir, sum taka sæti í býráðnum.
Lógargrundarlag:
Kommunulógin sigur, at fíggjarnevndin hevur ábyrgdina av roknskapar - og fíggjarviðurskiftunum hjá
kommununi, t.d. §§ 28, 38, 39, 42.
§ 45 umrøður grannskoðanina og í § 47 verða aðrir partar nevndir t.d. grannskoðanarprotokollin.
Fíggjarligar avleiðingar:
Hevur ikki fíggjarligar avleiðingar.
Tilmæli:
Mælt verður til at góðkenna frágreiðingina frá grannskoðaranum um ábyrgdarbýtið av
roknskaparframløguni – uppgávur og ábyrgdir hjá ávikavist býráði/fíggjarnevnd og grannskoðara.
Síða 876 verður undirskrivað av býráðslimunum.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Einmælt samtykt at góðkenna frágreiðingina “Grannskoðanarprotokoll frá 18. mai 2021 um
ábyrgdarbýtið av roknskaparframløguni, vavið og endamálið við grannskoðanini”.
[Gem]

99/21
21/00678-1 Roknskapur og grannskoðanarprotokoll 2020 - Klaksvíkar Býráð
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
25.05.2021
27.05.2021

Málnr.
66/21
99/21

21/00678-1 Roknskapur og grannskoðanarprotokoll 2020 - Klaksvíkar Býráð
Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá umsitingini, dagf. 20. mai, ið lýsir málið gjøllari.
Vísandi til § 46 í kommunustýrislógini verða roknskapur og grannskoðanarprotokoll løgd fyri
fíggjarnevndina at góðkenna. Eisini er ábyrgdarprotokoll at undirskriva. Um fíggjarnevndin ongar
viðmerkingar hevur, beinir nevndin roknskapin, protokollina og ábyrgdarprotokollina í býráðið at
viðgera/góðkenna.
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Sambært § 46 í kommunustýrislógini, skal býráðið eisini taka støðu til val av grannskoðara.
Stutt um roknskapin
Roknskapurin vísir 56,9 mió. kr. í halli áðrenn avdráttir.
Lánini eru niðurgoldin við 7,5 mió. kr., og lán upptikin fyri 45,9 mió. kr. (íroknað kredittin í NSP upp á
37,8 mió. kr.) Netto eru lánini sostatt hækkaði við 38,3 mió. kr.
Inntøkurnar eru 295,4 mió. kr., rakstur 226,6 mió. kr., íløgur 118,9 mió. kr., rentustuðul 3,7 mió. kr. og
fíggjarpostar 3 mió. kr.
Áogn skuldarum og skattaeftirstøðum v.m. er 14,4 mió. kr, áogn hjá Gjaldstovuni 37,2 mió. kr. og
innistandandi 10,6 mió. kr.
Lániskuldin er 195,7 mió. kr., og kreditorar 37 mió. kr. og onnur skuld v.m. 10 mió. kr.
Lutfallið millum áogn og stuttfreistað skuld vísir, at gjaldførið pr. 31-012-2020 er ikki gott.
Nettoskuldin er 180 mió. kr., sum svarar til 0,73 í mun til álíkningina.
Býráðslimirnir skulu undirskriva roknskap, protokoll og ábyrgdarprotokollina. Her verður greitt frá
uppgávubýtinum millum býráðið/fíggjarnevndina og grannskoðaran.
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin:
§ 46. Í samband við góðkenning av ársroknskapinum skal kommunustýrið taka støðu til, um
grannskoðarin skal halda áfram, ella um ein annar skal verða valdur.
Stk. 2. Til tess at loysa grannskoðaran úr starvi krevst loyvi frá landsstýrismanninum.
§ 53, stk. 2, 1) roknskapurin skal verða landsstýrinum í hendi innan 1. juni eftir endað fíggjarár.
Fíggjarligar avleiðingar:
Roknskapurin vísir 56,9 mió. kr. í hall, og bankaskuldin er hækkað netto 38,3 mió. kr., og stuttfreistað
skuld hækkað 15 mió. kr. Tá innistandandi er 10,6 mió. kr., so kann staðfestast, at gjaldiførið er ikki gott.
Tilmæli:
Mælt verður til, at fíggjarnevndin góðtekur uppskotini um roknskap, protokoll og ábyrgdarprotokollina og
beinir málið í býráðið við tilmæli um at góðkenna.
(Verður undirskrivað á býráðsfundinum.)
Fíggjarnevndin 25. mai 2021:
Nevndin tekur undir við uppskotinum og mælir býráðnum til at góðkenna og undirskriva roknskapin og
grannskoðanarprotokollina fyri 2020 og mælir til, at verandi grannskoðari heldur fram.
Nevndin mælir til, at mál um ábyrgdarbýtið verður lagt fyri sum sjálvstøðugt mál.
Klaksvíkar Býráð 27. mai 2021:
Grannskoðaði ársroknskapurin fyri 2020 við tilhoyrandi grannskoðanarprotokoll einmælt góðkendur.
Harumframt einmælt samtykt at lata SPEKT halda fram sum grannskoðari kommununnar.
[Gem]
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