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Klaksvíkar Býráð - eykafundur  
 

 

Dagfesting: 10.04.2018 kl. 16:00 

Málnr.: 16/01208 Gerðabók 

  

Nevndarlimir:  Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Gunvá við Keldu, Atli S. 

Justinussen, Beinir Johannesen, Herfrí J. Sørensen, Óli M. Lassen, 

Tummas J. Lervig og Beinta Klakstein. 

  

Varalimir: Óluva Klettskarð møtti fyri Steinbjørn O. Jacobsen 

  

Ikki møtt:  Kristian Eli Zachariasen (hevði forfall) 

  

Málsyvirlit  

Til viðgerðar 

31/18 18/00459-2 

Løgtingsins Rættarnevnd: nevndarviðgerð av løgtingsmáli nr. 81/2017 

(Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fast samband um 

Leirvíksfjørð (tunlar norður um fjall)) 

 

Steinbjørn O. Jacobsen hevur boðað borgarstjóranum frá, at hann vegna sjúku ikki fær møtt á fundinum og 

biður um at fáa næstvaldu á valevnislistanum, Óluvu Klettskarð, kallaða inn á fundin í staðin, vísandi til 

Kommunustýrislógina, § 18, stk. 1 í Kommunustýrislógini. 

Býráðsins samtykt 10-04-2018 

Einmælt samtykt, at lata Óluvu Klettskarð taka sæti á fundinum, vísandi til KSL, § 18, stk. 3. 

 

 

31/18 

18/00459-2 Løgtingsins Rættarnevnd: nevndarviðgerð av løgtingsmáli nr. 81/2017 

(Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fast samband um Leirvíksfjørð 

(tunlar norður um fjall)) 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Klaksvíkar Býráð 10.04.2018 31/18  

 

Frágreiðing um málið: 
Málið snýr seg um, at Klaksvíkar kommuna er innkallað til hoyring í samband við broytingaruppskot í 

samband við løgtingslóg um fast samband um Leirvíksfjørð. 

 

Broytingaruppskotið hevur til endamál at geva felagnum p/f Norðoyatunnlin rætt til at fyrireika og 

forprojektera vega- og tunnilsgerð norður um fjall - § 1, stk. 4. 

 

Í § 1 stk. 4 verður tilskilað, at Landsverk skal góðkenna fyrireikingarnar og forprojekteringsarbeiðið. 
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Í § 2 verður ein áseting um, at Landverk verður heimilað uttan viðurlag, at avhenda tað verkslagsarbeiði og 

forkanningar v.m til felagið. 

 

Talan er ikki um at broyta ta støðu, at verkætlanin er ein uppgáva hjá landinum at fremja. Einans ein 

spurning um at framskunda verkætlanina, við at felagið p/f Norðoyatunnlin fær uppgávuna sum byggiharri, 

og í hesum sambandi vera við til at fíggja ein part av kostnaðinum, fram til 2025, tá ið øll verkætlanin er 

goldin. 

 

Hjálagt: 

Løgtingsmál nr. 81/2017 (Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fast samband um 

Leirvíksfjørð (tunlar norður um fjall)). 
Fylgiskjal viðvíkjandi fíggjarleisti. 

 

Lógargrundarlag:  

Talan er um, at kommunan er innkallað til hoyring í samband við eitt løgtingsmál. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til, at býráðið tekur støðu til, um tað vil ráða til, at P/F Norðoyatunnlin fær rætt til at fremja 

hesa verkætlan. 

 

 

Býráðsins samtykt 10-04-2018 

Ein meiriluti, Jógvan Skorheim, Tummas J. Lervig, Óli M. Lassen, Beinta Klakstein, Beinir Johannesen og 

Herfrí J. Sørensen, tekur undir við uppskotinum, og at P/F Norðoyatunnilin átekur sær at gera projekt til 

tunlar norður um fjall, men mælir til, at landið beinan vegin finnur eina loysn at fíggja framtíðar bygging 

av tunlum norður um fjall eins og aðrar tunlar á landi, so verkætlanin kann fara í gongd skjótast gjørligt. 

 

Ein minniluti, Atli S. Justinussen, er í prinsippinum ímóti, at gjaldið í Norðoyatunlinum heldur fram, men 

um so er, at gjaldið ikki verður avtikið, tekur hann undir við, at P/F Norðoyatunnilin fær heimild at 

projektera verkætlanina norður um fjall, og heitir á myndugleikarnar um at seta gongd á verkætlanina 

beinanvegin. Hann mælir eisini til, at linjuføringin verður í Gerðabø. 

 

Ein annar minniluti, Signhild V. Johannesen, Gunvá við Keldu og Óluva Klettskarð, vísir á, at ávegis 

projektering er gjørd, og peningur settur av í fíggjarkørmunum. Tunnilsgerð er ein landsuppgáva, og tí 

verður mælt til, at landið fer undir at gera tunlarnar skjótast gjørligt. 

 

[Lagre]  

 


