
Býráðsfundurin tann 29. mai 2007 

Ár 2007, hin 29 mai kl. 17.30 hevði Klaksvíkar býráð fund við niðanfyristandandi fundarskrá. 
  
Allir limir vóru á fundi, uttan Atli S. Justinussen. 
  
53. 
2007-19-059 Val av limi í Klaksvísgrunnin. 
Veljast skal ein limur í Klaksvíksgrunnin fyri Christian Olsen. 
  
Býráðsins samtykt: 
Svanhild Isaksen vald í grunnin 
  
  
  
54. 
2004-03-079 Byggiloyvi –tilbygning matr. 593. 
Søkt verður um loyvi at byggja bilhús sunnanfyri sethúsini á matr. 593. Málið hevur verið viðgjørt fleiri ferðir 
áður, og varð seinast viðgjørt í Teknisku nevnd 17.04.07 og Ferðslunevndini 19.04.07, har nevndirnar viðtóku, 
at nevndarformennirnir saman við T.U.skuldu fara á staðið at kunna seg um viðurskiftunum á staðnum. Semja 
varð um, at loyvi verður givið til bilhús samb. plantekningar frá 1985. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við at geva byggiloyvi, og at málið verður sent til grannahoyringar. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá TN samtykt 
  
  
  
55. 
2006-21-001 Viðv. parkeringsvørði. 
Eftir uppskoti frá formanninum í ferðslunevndini hevur hetta mál í nøkrum umførum verið til viðgerðar í 
nevndini v.m. Vísandi til viðgerðina hevur fundur verið við umboð fyri sýslu-mannin, varapolitiinspektørin, 
borgarstjóran, býarverkfrøðingin og býráðsskrivaran. Sí hjálagda notat frá fundinum og kostnað-armeting.Mælt 
verður nevndum og býráðið til at taka undir við, at málið verður framt eftir tí í hesum skrivi nevnda leisti, og at 
verður fíggjað við teimum. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. og John Færø, dagf. 10.05.07. 
  
Ferðslunevndin mælir til, at lýst verður eftir parkeringsvørði og at fútin fær áheitan um hetta. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
  
56. 
2006-01-031 Skúlaviðurskiftini í Klaksvík – broyting av skúlabygnaði. 
Vísandi til skriv frá MMR 22.03.07 og frá sakf 
ørara kommun-unnar 13.04.07 verður mælt til: 
1.                   at fylgja leistinum hjá sakføraranum smb. skrivi 13.04.07 at lýsa skúlabygnaðin í Kl. Kommunu 
við atliti at nevndu grein í fólkskúlalógini. 
2.                   at býráðið sum yvirskipa politisk forum tekur prinsippiella støðu til hvussu skúlaverkið í 
kommunini skal skipast. 
3.                   at umsitingin saman við stýrunum og leiðsluni ger ítøki-ligar ásetingar/lýsingar av bygnaðinum 
at leggja fyri býráðið til støðutakan. 
4.                   at tá hetta arbeiðið fer at taka tíð og síðani skal til politiska viðgerð, verður mælt til at heita á 
Signar á Brúnni um at halda fram við sínum arbeiði alt næsta skúlaár –2007/08. 
Sí notat 18. apríl 2007 frá umsitingini. 
  
Mentanarnevndin tekur undir við tilmæli 11.05.07 – tó undan-tikið Pkt. 2-Pkt.3 verður broytt til, at umsitingin 
saman við óheftum ráðgevingarbólki lýsir skúlabygnaðin. 
  
Fíggjarnevndin beinir málið í býráðið. 
  
Býráðsins samtykt: 
Broytingaruppskot frá J.M., G.v.K., Ey.S. og JH. – um at heita á MMR um at seta ein áramálssettan stjóra við 
Skúlan við Ziskatrøð, og at taka undir við pkt. 1. og 3. í tilmælinum frá umsitingini varð samtykt við 5 
atkvøðum fyri (JM, KFO, GvK, EyS og JH) og 3 ímóti (SOJ, RN og KEO) 
  
  



  
  
57. 
2007-03-029 Gerðabýti vegøki/gerð av P-øki matr. 611. 
Eigarin av matr. nr. 611 hevur vent sær til T.U. og bjóðar Kl. Kommunu at yvirtaka vegaøkið norðanfyri hús 
hansara, móti at grava út fyri og planera P-pláss oman hús hansara. Økið, sum boði verður KK er sum vegaøki 
og gongur matrikulert inn undir húsini sum standa á matr. 613a. Økið sum skal útgravast/planer-ast er um 
50m2 og verður pláss fyri 3 bilum. Mettur kostnaður er kr. 30.000. T.U. mælir til at gera avtalu við eigaran um 
yvir-tøku av vegaøkinum við omanfyristandandi sum grundarlag. Eftirfylgjandi eigur at verða gjørd avtala við 
matr nr. 613a við tí endamálið at legalisera matrikuleru viðurskiftini. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. dagf. 10.05.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
  
  
58. 
2006-03-128 Frystihús í Ánunum. 
Hetta mál skal samtykkjast tvær ferðir í býráðnum. 
  
Býráðsins samtykt: 
Samtykt aðru ferð 
  
  
  
  
59. 
2007-0-019 Upprætta kloakkdeild undir teknisku umsiting. 
Tað verður í løtuni gjørt eitt planleggingararbeiði við at gera eina kloakkskipan sum kann taka stórt sæð alt 
skitivatn sum kemur frá húsahaldum og virkjum í býnum. Til tess at styrkja kommununnar part í hesi 
verkætlan, er ætlanin longu nú at taka fyrsta stigi við at upprætta eina kloakkdeild undir tekn. Ums. Sí skriv og 
frágreiðing frá T.U.. Vísandi til omanfyristandandi mælir T.U. til, at givið verður loyvi til at upprættað verður 
kloakkdeild undir T.U. við formanni sum hevur til leiðsluna á T.U. og at hesin formaður verður funnin innanfyri 
verandi manning hjá Kl. Kommunu. Sí eisini notat, dagf. 18.04.07. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. dagf. 13.04.07. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við TN 17.04.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
  
  
60. 
Ársroknskapur og grannskoðanarprotokoll 2006. 
Fíggjarnevndin mælir býráðnum til at samtykkja grannskoðaða ársroknskapin fyri 2006 við tilhoyrandi 
grannskoðanarprotokoll. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
  
  
61. 
2007-17-009 Grunnar 2006 – óbrúktar játtanir at flyta fram til 2007. 
Fíggjarnevndin hevur biðið um at fáa útgreinað tørvin fyri at flyta pening í grunn, og skulu vit tí koma við 
niðanfyri standandi frágreiðing. Sí yvirlit frá umsitingini, dagf. 21.05.07. 
  
Havnanevndin tekur undir við málinum. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við fyriliggjandi uppskoti. 
  
Sosiala nevnd samtykti at flyta kr. 200.000 til 2007, grundað á, at eingin játtan er sett av til barnaansing í 
aðrari kommunu. 
  



Mentanarnevndin tekur yvirlitið til eftirtektar. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
  
  
62. 
2006-12-091 Ætlaða røktarheimið Eystan Múla – val av bygginevnd. 
Av fimm limum í bygginevndini skulu tveir veljast fyri Klaksvíkar kommunu. Tað er ikki formliga staðfest enn, 
men lagt verður upp til at velja Hans Hendrik Mikkelsen, verfrøðing á T.U. vegna tann tekniska partin og Jancy 
B. Klein, sosialdeild-arleiðara vegna tann innihaldsliga partin. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
Fundur lokin 
 


