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Ár 2011, hin 21. juni 2011 kl. 17:30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu: 

Gunvá við Keldu, Óluva Klettskarð, Óli M. Lassen, Steinbjørn O. Jacobsen, Atli S. Justinussen,  

Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Hans Arne Bertholdsen, Signhild V. Joensen, Auðunn Konráðsson, Jákup F. 

N. Mikkelsen og Jógvan Skorheim. 

 

2011/071. 

08/00135 Val av limi í Barnaverndarnevndina fyri Marjun Klakstein 
 

Marjun Klakstein hevur boðað frá, at hon ynskir at verða loyst frá nevndarsessinum í Barnaverndarnevndini. 

Málið verður tí lagt fyri býráðið til tess at velja ein lim í nevndina í hennara stað, galdandi hetta valskeiðið 

út. 

 

Býráðsins samstykt: 

Málið útsett 

 

 

2011/072. 

08/00135 Val av limi í Gøtunavnanevndina fyri Ova Frederiksen 
 

Ove Frederiksen hevur boðað frá, at hann ynskir at verða loystur frá nevndarsessinum í Gøtunavnanevndini. 

Málið verður tí lagt fyri býráðið til tess at velja ein lim í nevndina í hansara stað, galdandi hetta valskeiðið út. 

 

Býráðsins samtykt: 

Samtykt at velja Poulinu Andreasen í nevndina fyri Ova Frederiksen 

 

 

2011/073. 

11/00495 Frávik frá byggilinju – niðan Horn 
 

Fleiri av teimum, ið hava fingið tillutað grundøki niðan Horn í 2010/2011 heita á kommununa um at broyta 

byggilinjuna frá 12 metrum frá teirri fremru til 14 metrar ístaðin. Hetta grundað á, at stykkini eru long oman 

og niðan, og tí er pláss bæði fyri at seta húsini longur niðri á stykkinum, og tað verður betri pláss millum 

húsini og vegin, og betri møguleikar eru fyri at gera parkeringspláss og hava størri tún. 

Tekniska Umsiting mælir til at broyta ásetingarnar í 3. grein Byggilinjur í byggisamtyktini, soleiðis at 

teksturin verður broyttur frá: “2. b) Tann aftara byggilinjan frá vegnum er sett til 12 metrar frá tí fremru” til 

“2. b) Tann aftara byggilinjan frá vegnum er sett til 14 metrar frá tí fremru í nýggjum útstykkingum”, og at 

øll í hava fingið grundstykki, verða væl kunnað um broyttu ásetingarnar. 

 

Byggi- og Býarskipanarnevndin tekur á fundi 6. juni 2011 undir við tilmælinum frá Teknisku Umsiting, 3. 

juni 2011. 

 

Tekniska Nevnd tekur á fundi 7. juni 2011 undir við tilmæli frá Teknisku Umsiting, 3. juni 2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið samtykt 

 

 

2011/074. 

11/00477 Avseting til list av allari nýbygging 
 

Óluva Klettskarð, býráðslimur, skjýtur í skrivið dagfest 29. mai 2011 upp, at Klaksvíkar Kommuna framyvir 
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fer at seta 1,5 % av byggikostnaði til listarprýðing av allari nýbygging, kommunan fer undir. 

Hetta uppskot skal tæna til at fáa skipa hesi viðurskifti, so øll byggiætlan frá byrjan hevur slíka avseting 

íroknaða. Hetta fer at forða fyri, at politikarar keglast um hetta í veruleikanum lítla mál. Tí byggjast skal fyri 

rættiliga stórar upphæddir, áðrenn tosað verður um ta einu milliónina í listarprýði. Vit hava sæð truplu 

avsetingina til Skúlan við Ósánna, og fyri at umgangast hetta, so er lógarkrav neyðugt. At listarprýði koma 

við í byggiarbeiði verður bert til gagns fyri politisku avsetingina og byggiarbeiðini annars, tí so verða 

bygningar og list í størri samstarvi. 

 

Byggi- og Býarskipanarnevndin mælir á fundi 6. juni 2011 til, at peningur til list verður játtaður frá máli til 

mál. 

 

Ein meiriluti í Havna- og Vinnunevndini, Atli S. Justinussen, Steinbjørn O. Jacobsen, og Elsebeth M. 

Gunnleygsdóttur, tekur á fundi 7. juni 2011undir við uppskotsstillaranum. Ein minniluti, Óli M. Lassen, 

mælir til, at spurningurin um list verður tikin upp frá máli til mál. 

 

Tekniska Nevnd mælir á fundi 7. juni 2011 til, at mentanarleiðarin og býarverkfrøðingurin kanna eftir, 

hvussu gjørt verður aðrastaðni, og koma síðani við tilmæli til nevndir og býráð. 

 

Ein meiriluti í Sosialu Nevnd, Atli S. Justinussen, Steinbjørn O. Jacobsen og Elsebeth M. Gunnleygsdóttir, 

tekur á fundi 8. juni 2011 undir við meirilutanum í Havna- og Vinnunevndini 7. juni 2011. Ein minniluti, 

Jákup F. N. Mikkelsen, tekur undir við minnilutanum í Havna- og Vinnunevndini 7. juni 2011. 

 

Mentanarnevndin tekur á fundi 8. juni undir við Teknisku Nevnd 7. juni 2011. 

 

Ein meiriluti í Fíggjarnevndini, Gunvá við Keldu, Jógvan Skorheim og Signhild V. Joensen, tekur á fundi 15. 

juni undir við Teknisku Nevnd 7. juni 2011 og Mentanarnevndini 8. juni 2011. 

Ein minniluti í Fíggjarnevndini, Steinbjørn O. Jacobsen, tekur undir við meirilutanum í Havna- og 

Vinnunevndini 7. juni 2011 og meirilutanum í Sosialu Nevnd 8. juni 2011. 

Ein annar minniluti í Fíggjarnevndini, Auðunn Konráðsson, tekur undir við Byggi- og Býarskipanarnevndini 

6. juni 2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið frá uppskotsstillaranum fall við 4 atkvøðum fyri (Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskað, Atli S. 

Justinussen og Elsebeth M. Gunnleygsdóttur) og 6 ímóti (Óli M. Lassen, Auðunn Konráðsson, Jógvan 

Skorheim, Signhild V. Joensen og Jákup F. N. Mikkelsen) 

 

Tilmælið frá BBN og minnilutanum HaVN fall við 3 atkvøðum fyri (Óli M. Lassen, Auðunn Konráðsson og 

Hans Arne Bertholdsen) og 5 ímóti (Gunvá við Keldu, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Jógvan Skorheim, 

Sighild V. Joensen og Jákup F. N. Mikkelsen) 

 

Tilmælið frá TN, MeN og meirilutanum í FÍN samtykt við 5 atkvøðum fyri (Óli M. Lassen, Jógvan 

Skorheim, Gunvá við Keldu, Jákup F. N. Mikkelsen og Signhild V. Joensen) og 4 ímóti (Steinbjørn O. 

Jacobsen, Óluva Klettskarð, Atli S. Justinussen og Elsebeth M. Gunnleygsdóttur). 

 

 

2011/075. 

10/00448 Standmynd í rundkoyringini á Borðoyavík 
 

Eftir fleiri fundir og samskifti millum kommununa, Landsverk og Norðoyatunnilin er málið nú komið hartil, 

at Landsverk hevur lagt upp til eina semju um málið, og hesum hevur kommunan sum útgangsstøði tikið 

undir við. 
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Sjálvt kærumálið hevði annars fingið ta vend, at Føroya Kærustovnur í skrivi 10. mars 2011 – eftir rímiliga 

drúgva viðgerðartíð – er komin til ta niðurstøðu, at ”Vinnukærunevndin hevur ikki heimild at viðgera hesa 

kæruna”, og sendi tí kæruna og skjølini í málinum til landsstýriskvinnuna í innlendismálum, ”sum er rætti 

kærumyndugleiki”. 

Sum kunnugt eru umleggingar síðani gjørdar í landsstýrinum, soleiðis at tað nú er løgmaður, ið umsitur 

innlendismál. Somuleiðis er tann broyting hend á Landsverki, at Ewald Kjølbro júst er settur í starv sum 

nýggjur stjóri á stovninum. 

Nýggi stjórin hevur á fundi við borgarstjóran boðað frá, at hann hevur tosað við Innlendismálaráðið, sum 

einki hevur ímóti, at Landsverk og kommunan finna fram til eina semju í málinum um standmyndina í 

rundkoyringini við Borðoyarvík, og leggur Landsverk tí nú upp til tað, heldur enn at lata kærumálið koyra 

víðari. Tað er hetta, sum málið nú snýr seg um, nú tað enn einaferð verður lagt fyri avvarðandi nevndir og 

býráðið. 

Sí eisini skriv frá umsitingini dagfest 9. mai 2011. 

 

Ferðslunevndin tók á fundi 9. juni 2011 verður undir við Teknisku Nevnd 7. juni 2011. Samstundis mælir 

nevndin til, at heitt verður á Landsverk um at gera rundkoyring við vegmótið Mækjuvegur/Oyrarvegur – 

hetta grundað á vánaliga útsýnið undir verandi umstøðum. 

 

Tekniska Nevnd tók á fundi 7. juni 2011 undir við tilmæli frá umsitingini dagf. 9. mai 2011. 

 

Mentanarnevndin tók á fundi 8. juni 2011 undir við Teknisku Nevnd 7. juni 2011. 

 

Fíggjarnevndin tók á fundi 15. juni 2011 undir við Teknisku Nevnd 7. juni 2011 og Mentanarnevndini 8. juni 

2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið samtykt 

 

 

2011/076. 

09/00912 Byggimál, Looknorth P/f – 2. viðgerð 
 

Málið varð lagt fyri nevndir og býráð fyrru ferð í september-umfarinum í fjør, har býráðið 21. sept. samtykti 

“at taka undir við niðurstøðum í skrivi frá Teknisku Umsiting, dagfest 20. sept. 2010, herundir tað fasta 

gjaldið á kr. 600.000,- til fulla og endaliga avgerð í málinum um meirkostnað. Sum málið lá tá, var 

spurningurin um meirnýtslu eitt sindur ógreiður, og varð málið tí ikki tá beinanvegin lagt fyri til eina seinnu 

viðgerð. Hetta verður við hesum gjørt. 

Talan er um eina meirnýtslu áljóðandi umleið kr. 500.000,-, ið krevur eina eykajáttan brá býráðnum, sum við 

hesum verður lagt fyri til seinnu og endaligu samtykt. 

 

Havna- og Vinnunevndin tók á fundi 7. juni 2011 undir við tilmæli dagf. 9. mai 2011. 

 

Tekniska Nevnd tók á fundi 7. juni 2011 undir við tilmæli frá umsitingini dagf. 9. mai 2011 

 

Fíggjarnevndin tók á fundi 15. juni 2011 undir við Havna- og Vinnunevndini 7. juni 2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið samtykt 

 

 

2011/077. 
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10/00330 Keiin á Kósini asfalterast 
 

Víst verður til skriv frá Teknisku Umsiting, dagfest 3. juni 2011, har mælt verður at taka undir við broyting, 

soleiðis at 600 túsund krónur verða tøkar til arbeiðið í ár. Málið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar. Tó 

verður víst til mál nr. 11/00227 Regulering av fíggjarætlan 2011, Klaksvíkar Havn.  

 

Havna- og Vinnunevndin tekur á fundi 7. juni 2011 undir við tilmæli frá Teknisku Umsiting, dagf. 3. juni 

2011. 

 

Fíggjarnevndin tekur á fundi 15. juni 2011 undir við Havna- og Vinnunevndini 7. juni 2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið samtykt 

 

 

2011/078. 

11/00227 Regulering av fíggjarætlan 2011, Klaksvíkar Havn 
 

Í skrivi frá Teknisku Umsiting, dagfest 3. juni 2011 verður víst til málið um Kósakeiina, har semja er um at 

broyta tilmæltu fíggjarligu útgreiningina av íløgujáttanini og umvælingarkontoini, sum bleiv løgd fyri 

seinasta nevndarumfar. Mælt verður til, at inntøkan frá Smyril-Line, kr. 170.000, verður inntøkuførd í ár, og 

peningurin nýttur til Kósakaiina.  

Málið krevur í fyrstu atløgu, at rakstrarsíðan av fíggjarætlanini fyri 2011 hækkar við 170 túsund krónum. 

Harafturat kann roknast við einari umbøn um eykajáttan til raksturin hjá Klaksvíkar Havn eftir 

summarfrítíðina í 2011. 

 

Havna- og Vinnunevndin tekur á fundi 7. juni 2011undir við tilmæli frá Teknisku Umsiting dagf. 3. juni 

2011. 

 

Fíggjarnevndin tekur á fundi 15. juni 2011 undir við Havna- og Vinnunevndini 7. juni 2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið samtykt 

 

 

2011/079. 

11/00333 Víðkan av Svimjihøllini – ráðgevingaravtalur v.m. 
 

Víst verður til frágreiðandi skriv frá umsitingini dagfest 1. juni 2011, har mælt verður til, at tvørfagligi 

bólkurin fær neyðuga heimild frá nevndum og býráði til í fyrsta umfari at gera avtalu um heildarætlan ella 

skipanaruppskot, men at projekteringin bíðar, til viðkomandi nevndir og býráð hava gjørt raðfesting av 

íløgum kommununnar komandi árini. 

 

Mentanarnevndin tók á fundi 8. juni 2011 undir við Teknisku Nevnd 7. juni 2011 og mælir til, at leiðarin í 

Svimjihøllini veður tikin uppá ráð í tilgongdini av at tekna bygningin. 

 

Fíggjarnevndin tók á fundi 15. juni 2011 undir við Teknisku Nevnd 7. juni 2011 og Mentanarnevndini 8. juni 

2011. 

 

Býráðsin samtykt: 
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Tilmælið samtykt 

 

 

2011/080. 

10/00947 Umvælingarætlan fyri matr. 1210, Íverksetarahúsið 
 

Víst verður til skriv frá Teknisku Umsiting, dagfest 3. juni 2011, har mælt verður til, at Íverksetarahúsið 

fremur arbeiðið saman við FuglArk eins og við Gomlu Politistøðini. Hetta skal sjálvsagt gerast saman við 

einum frá Teknisku Umsiting, sum skal fylgja við málinum. 

 

Tekniska Nevnd tók á fundi 7. juni 2011 undir við tilmæli frá Teknisku Umsiting dagf. 3. juni 2011. Mælt 

verður til, at peningurin verður oyramerktur til Íverksetarahúsið undir kontobólkinum “Fastognir” á komandi 

fíggjarætlanum. 

 

Mentanarnevndin tók á fundi 8. juni 2011 undir við Teknisku Nevnd 7. juni 12011.  

 

Tekniska Nevnd tók á fundi 15. juni 2011 undir við Teknisku Nevnd 7. juni 2011 og Mentanarnevndini 8. 

juni 2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið samtykt 

 

 

2011/081. 

11/00403 Ung í arbeiði 2011 – 2. viðgerð 
 

Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 24. mai 2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið samtykt 

 

 

2011/082. 

09/00315 Røktarheimið 
 

Biðið verður um heimild til at gera neyðugar sáttmálar/ avtalur við arbeiðstakarar, tá lisitasjónin hevur verið, 

og hetta innan fyri heildarætlanina, sum býráðið hevur samtykt, við einum fíggjarkarmi uppá tilsamans 51,8 

mió. kr. og einari tíðarætlan, sum sigur, at byggingin skal standa liðug í mai 2013. 

 

Tekniska Nevnd tók á fundi 7. juni 2011 undir við tilmæli frá umsitingini dagf. 3. Juni 2011. 

 

Sosiala Nevnd tók á fundi 8. juni 2011 undir við tilmælinum frá umsitingini, dagfest 3. juni 2011.  

 

Fíggjarnevndin tók á fundi 15. juni 2011 undir við TN 7. juni 2011 og SoN 8. juni 2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið samtykt 

 

 

2011/083. 

11/00302 Tillaging av barnaansingarplássum 
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Víst verður til skriv frá umsitingini dagfest 6. juni 2011, har mælt verður til, at stovnarnir fáa játtan í 

samsvari við barnatalið, og at hetta fær virkna skjótast møguligt 

 

Á fundi 8. juni 2011 tekur ein meiriluti í Sosialu Nevnd, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Steinbjørn O. 

Jacobsen og Jákup F. N. Mikkelsen undir við tilmælinum frá umsitingini, dagfest 6. juni 2011, um at 

stovnarnir fáa játtan í samsvar við barnatalið, og at hetta fær virkna skjótast møguligt. Ein minniluti, Atli S. 

Justinussen, heldur seg til samtyktina í Sosialu Nevnd, dagfest 10. mai 2011. 

 

Á fundi 15. juni 2011 í Fíggjarnevndini tók ein minniluti í nevndini, Gunvá við Keldu og Auðunn 

Konráðsson, undir við meirilutanum í Sosialu Nevnd 8. juni 2011. 

Ein annar minniluti, Jógvan Skorheim og Signhild V. Joensen, tekur støðu í býráðnum. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið samtykt við 9 atkvøðum fyri og 2 ímóti (Jógvan Skorehim og Atli S. Justinussen) 

 

 

2011/084. 

11/00115 Spælipláss í Víkunum setast í nýtligan stand – 2. viðgerð 
 

Býráðið samtykti málið fyrru ferð á býráðsfundinum 24. mai 2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið samtykt 

 

 

2011/085. 

10/00207 Sjálvsognarstovnurin Spinnaríið – stuðul, stovning og val av stýri 
 

Vísandi til tilfarið í málinum, skal verða sagt nevndum og býráði frá, at málið nú er komið hartil, at 

stovningin nú skal fáast endaliga uppá pláss, herundir eisini, at býráðið velur sín lim í stýrið fyri 

sjálvsognarstovnin. Haraftrat hevur grunnurin nú søkt býráðið um kr. 150.000,- í stuðli til gerð av 

myndugleikaprojekti. Burtursæð frá umsóknini um stuðul til myndugleikaprojektið, er ikki talan um 

fíggjarligar avleiðingar av hesum máli í inniverandi ári. Umsitingin hevur onga kontu at vísa á til at fíggja 

nevndu umsókn um stuðul í inniverandi ári. 

 

Mentanarnevndin hevði fund 8. juni 2011 har varð víst á, sum nevndin fyrr hevur víst á, hvat skal til fyri at 

kunna fáa møguligan stuðul – fyrr enn hesi viðurskifti fyriliggja, kann nevndin ikki taka støðu til málið. 

 

Fíggjarnevndin hevði á fundi 15. juni 2011 onga kontu at vísa á í inniverandi ári til at veita stuðul til 

myndugleikaprojektið og beinir annars málið í býráðið at velja lim býráðsins í stýrið fyri grunnin, vísandi til 

samtyktina hjá nevndini 18. mai 2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Samtykt at velja Jógvan Skorheim í stýrið. 
 

 

2011/086. 

09/00963 Ábøtur á Vevskúlan – 1. viðgerð 
 

Í skrivi dagfest 2. juni 2011 frá umsitingini verður mælt til, at írestandi peningurin at gjalda arbeiðið, ið 
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Viktor Olsen hevur gjørt, verður tikin av “Stadionøkið”. Víst verður annars til tilmælið. 

 

Mentanarnevndin tók á fundi 8. juni 2011 undir við tilmæli 2. juni 2011 men mælir til, at írestandi 

peningurin fyri rokning frá Viktor Olsen verður játtaður av “Klaksvíkar Søgu”.  

 

Fíggjarnevndin tók á fundi 15. juni 2011 undir við Mentanarnevndini 8. juni 2011. 

 

Býráðsin samtykt: 

Tilmælið samtykt 

 

 


