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Klaksvíkar Býráð  
 

Dagfesting: 28.02.2019 kl. 17:30 

Málnr.: 16/01208 Gerðabók 

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

Eli Zachariasen, Óli M. Lassen, Tummas J. Lervig, Beinta Klakstein, 

Atli S. Justinussen, Beinir Johannesen, Herfrí J. Sørensen og Steinbjørn 

O. Jacobsen 

 

Málsyvirlit  

Til viðgerðar 

20/19 18/00937-8 Fagravík - viðmerkingar til samtykt navnauppskot 

21/19 18/00938-4 Lundin í miðbýnum - uppskot til navn 

22/19 18/00723-9 Vegur suðurúr Gerðagøtu - Skrivaragriftin 

23/19 18/00726-6 Ítróttarøkið - uppskot til navn 

24/19 18/00727-21 Skúlavegur - navnabroyting til Jógvan Waagsteinsgøta 

25/19 18/00935-3 Ídnaðarøkið við Borðoyarvík - uppskot til navn 

26/19 18/01151-2 Ummæli ísv. frábýti av "Heimi á Bø 6" - matr.nr. 90a í Svínoy 

27/19 19/00092-2 Sundurbýti av matr.nr. 806 í Klaksvík 

28/19 19/00105-2 Umsókn um sundurbýti av matr.nr. 46d á Norðoyri 

29/19 19/00113-2 Umsókn um sundurbýti at matr.nr. 26a á Húsum 

30/19 18/00549-11 Flyting millum kontur - Húsið á Fornagørðum – fyrra viðgerð 

31/19 16/01034-53 Skipan og fígging av Norðoya Kunningarstovu – eykajáttan, fyrra viðgerð 

32/19 18/00618-13 
Liðugtgerð av parti av kirkjugarðinum við Oyrarvegin – flyting millum 

høvuðskontur, fyrra viðgerð 

33/19 19/00089-1 Vognskúrur til eindina á Brekku – flyting millum høvuðskontur – fyrra viðgerð 

 

 

20/19 

18/00937-8 Fagravík - viðmerkingar til samtykt navnauppskot 
 

 

 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2019 13/19 

2 Klaksvíkar Býráð 28.02.2019 20/19 
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Frágreiðing um málið: 

Navnið Fagravík varð samtykt á býráðsfundi 30. august 2018, men bleiv – eftir innkomin skriv frá aktørum 

í kringøkinum – lagt fyri Gøtunavnanevndina aftur. (sí innkomin skriv dagf. 1. okt. 2018 og 19. nov. 2018) 

 

Gøtunavnanevndin hevur umrøtt málið aftur á fundi 5. febr. 2019 og hevur soljóðandi viðmerkingar: 

 

18/00937  Fagravík – innkomin skriv frá borgarum  dagf. 01.10.18 og 19.11.18 

   

Nevndin heldur fast við tilmælið frá 13. august 2018 og vísir aftur, at tilmælið um 

Fagravík er eitt mistak. Heitt varð á nevndina um at koma við navnauppskotum til 

nýggju víkina, og tað gjørdi nevndin eftir bestu sannføring, har navnið Fagravík varð 

samtykt. – Eitt fevnandi navn til sjóøkið millum nýggju útfyllingina og Nólsoyar 

Pálsgøtu. 

Nevndin sær navnið Fagravík sum eitt inkluderandi navn, sum fagnar býnum, og 

sum ikki ger seg inn á - og heldur ikki kemur í staðin fyri - nakað verandi navn í 

økinum. 

Víst verður somuleiðis aftur, at nevndin ikki hevur tikið serkunnleikan uppá ráð, og 

vísir í hesum sambandi á, at umboð fyri Norðoya Forninnasavn er limur í nevndini. – 

(sí viðmerkingar frá Andras Sólstein dagf. febr. 2019) 

Fagurt er skaldsligt orð, og um navnið Fagravík skuldi verðið umsett til enskt mál, 

hevði hóskandi heitið verið at týtt til Fair Bay. 

 

Tilmæli:  

Vísandi til § 28 stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið 

Mentanarnevndini og møguliga býráðnum til støðutakan. 

  

Mentanarnevndin 19. februar 2019 

Nevndin tekur undir við Gøtunavnanevndini um at halda fast við navnið «Fagravík». 

Atli S. Justinussen tekur støðu í býráðnum. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Atkvøtt varð um meirilutatilmælið frá MeN 19-02-2019; tað varð samtykt við 9 atkvøðum fyri (JS, SVJ, 

TJL, ÓML, BK, GvK, BJ, HJS og SOJ), ongari ímóti og 2 blonkum atkvøðum (KEZ og ASJ). 

[Lagre]  

 

 

21/19 

18/00938-4 Lundin í miðbýnum - uppskot til navn 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.02.2019 K-5/19 

2 Mentanarnevndin 19.02.2019 14/19 

3 Klaksvíkar Býráð 28.02.2019 21/19 

 

Frágreiðing um málið: 

Heitt er á Gøtunavnanevndina um at koma við uppskoti til navn til lundina í miðbýnum. 
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Á fundi 31. januar 2019 hevur Gøtunavnanevndina soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð:   

 

Lundin vestanfyri Ósánna – uppskot til navn 
Nevndin mælir til, at lundin í miðbýnum fær navnið Býarlundin.  

Grundgevingar:  

Talan er um eitt upplagt savningarstað mitt í býnum, sum vendir sær til allar borgarar í 

kommununi.  

Navnið er snøgt, útilokar ikki nakað av teimum umkringliggjandi nøvnunum og finst ikki 

aðrastaðni í Føroyum.  

Ósá-navnið er skjalfest í økinum við veganavninum Ósávegur, og metir nevndin tí ikki 

neyðugt at hava áarnavnið við í navninum til lundina. 

 

Tilmæli:  

Vísandi til § 28, stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið 

Mentanarnevndini og býráðnum til viðgerðar og støðutakan. 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18. februar 2019 

Málið verið til kunningar. 

 

Mentanarnevndin 19. februar 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Gøtunavnanevndini tann 31. januar 2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá MeN 19-02-2019 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

22/19 

18/00723-9 Vegur suðurúr Gerðagøtu - Skrivaragriftin 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2019 9/19 

2 Tekniska Nevnd 20.02.2019 K-9/19 

3 Klaksvíkar Býráð 28.02.2019 22/19 

 

Frágreiðing um málið: 

Navnið Skrivaragriftin varð samtykt á býráðsfundi 21. juni 2018, men bleiv - eftir innkomin skriv frá 

íbúgvum í økinum – lagt fyri Gøtunavnanevndina aftur.  

 

Á fundi 31. januar 2019 hevur Gøtunavnanevndin soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð: 

  

18/00723:        Vegur suðurúr Gerðagøtu – Skrivaragriftin 

Víst verður á, at Skrivaragriftin er, har ovari partur av KFUM og K er í dag, og byrjar 

umrøddi vegur/blindvegur tí á Skrivaragriftini. – Útfrá hesum og vísandi til 

grundgevingarnar í tilmæli nevndarinnar frá 4. juni 2018 heldur nevndin fast við tilmæli um 

at navngeva vegin Skrivaragriftin. 

Tilmæli frá 4.juni 2018 er soljóðandi: “Skrivaragriftin er har sum KFUM og K er í dag. 

Símun Hansen hevur fingið hesa frágreiðingina um navnið: Gamla gøtan úr Gerðum í Vág 

gekk um eina á, sum rann millum Gamla Skúla og KFUM og K. Nakrir góðir løgasteinar 
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lógu um hesa ánna, sum var rópt Griftin. Einaferð - fyri langari tíð síðani – tá skrivarin 

(sorinskrivarin) var norðuri í Klaksvík og kom niðan í Gerðar, var hann áhaldsin og gleið á 

løgasteinunum í ánna. Av tí skal navnið, sambært Símuni Hansen vera komið. (Klaksvíkar 

Søga eftir Hans Andrias Sólvará, bind 2”) 

Navnið er sjálvsagt til staðið, og tað einasta staðið, har hetta søguliga navn kann verða 

brúkt. 

Viðv. innkomnum broytingaruppskoti dagf. 25.06.2018 frá borgarum í økinum um at 

navngeva vegin “við Másheyg”, vísir nevndin á mál 18/00726, har mælt veður til, at nýggi 

vøllurin við rennibreyt fær navnið “Leikvøllurin á Másheyggi”. Við at navngeva vegin 

“Skrivaragriftin” og vøllin “Leikvøllurin á Másheyggi” verða tvey søgulig nøvn í økinum 

varðveitt. 

 

 
 

Tilmæli:  

Vísandi til § 28, stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið 

Mentanarnevndini og møguliga býráðnum til støðutakan. 

 

Mentanarnevndin 19. februar 2019 

Ein meiriluti (Signhild V. Johannesen, Beinta Klakstein, Gunvá við Keldu) tekur undir við 

Gøtunavnanevndini og heldur fast við samtyktina frá býráðsfundinum 21. juni 2018. 

Ein minnuluti (Atli S. Justinussen og Óli M. Lassen) mælir til at brúka «við Másheyg». 

 

Tekniska Nevnd 20. februar 2019 

Málið verið til kunningar. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Atkvøtt varð um minnilutatilmælið frá MeN 19-02-2019; tað varð samtykt við 8 atkvøðum fyri (JS, TJL, 

KEZ, ÓML, ASJ, BJ, HJS og SOJ) og 3 atkvøðum ímóti (SVJ, BK og GvK). 

[Lagre]  
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23/19 

18/00726-6 Ítróttarøkið - uppskot til navn 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2019 10/19 

2 Klaksvíkar Býráð 28.02.2019 23/19 

 

Frágreiðing um málið: 

Á fundi 31. januar 2019 hevur Gøtunavnanevndin soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð: 

 

Nýggi vøllurin við rennibreyt verður bygdur á Másheyggi, og mælir nevndin tí til, at hann 

fær navnið Leikvøllurin á Másheyggi (frælsur ítróttur), - ella í øðrum lagi: Leikvøllurin við 

Másheygg,  meðan verandi vøllur verður nevndur Vøllurin við Djúpumýru  

 

 
 

Tilmæli:  

Vísandi til  § 28, stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið 

Mentanarnevndini og býráðnum til viðgerðar og støðutakan. 

 

Mentanarnevndin 19. februar 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum hjá Gøtunavnanevndini frá 31. januar 2019, at leikvøllurin skal eita 

«Leikvøllurin á Másheyggi». 



 

   Undirskrift formansins:_______________________ 
     

   K L A K S V Í K A R  K O M M U N A    Postboks 2 . FO-710 Klaksvík . Faroe Islands . Tlf. 410000 . Fax. 410001 

 

 

Síða 6 av 21 

 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá MeN 19-02-2019 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

24/19 

18/00727-21 Skúlavegur - navnabroyting til Jógvan Waagsteinsgøta 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2019 11/19 

2 Tekniska Nevnd 20.02.2019 K-10/19 

3 Klaksvíkar Býráð 28.02.2019 24/19 

 

Frágreiðing um málið: 

Navnabroyting frá Skúlavegi til Jógvan Waagsteinsgøtu varð samtykt á býráðsfundi 21. juni 2018, men 

bleiv – eftir innkomin skriv frá íbúgvum í økinum (sí innkomin skriv dagf. 13.08.2018 og 01.08.2018) - 

lagt fyri aftur, - fyrst Gøtunavnanevndina og síðani Mentanarnevndina, sum á fundi tann 21.08.2018 mælir 

til, at gøtunavnabroytingar verða sendar avvarðandi borgarum til hoyringar. 

Samsvarandi viðtøkuni í Mentanarnevndini varð navnabroytingin send øllum 7 adressunum í økinum til 

hoyringar tann 26. nov. 2018. Hoyringsfreistin varð sett til 14. des. 2018. – Inn komu tvey hoyringssvar: 

Eitt frá á Skúlatrøð: Skúlin hevur ikki eitt einsíðugt tilmæli viðv. veganavnabroytingini (sí hoyringssvar 

dagf. 14. des. 2018) og eitt frá Norðoya Sparikassa (sum ikki hevur adressu til vegin, men alternativa 

inn/útgongd til vegin). Sparikassin hevur ongar viðmerkingar til navnabroytingina (sí hoyringssvar dagf. 5. 

des. 2018)  

 

Á fundi 31. januar 2019 hevur Gøtunavnanevndin soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð: 

 

18/00727         Skúlavegur - uppskot til navnabroyting til Jógvan Waagsteingsøta  

Hoyringsfreistin er farin, og inn komu tvey hoyringssvar, frá á Skúlatrøð og Norðoya 

Sparikassa. - Nevndin heldur fast við tilmælið um, at Skúlavegur broytir navn til 

Jógvan Waagsteinsgøta. Sí eisini tilmæli nevndarinnar frá 13. august 2018 og 4. 

juni 2018, sum eru soljóðandi: 

04.06.2018: Nevndin mælir til, at Skúlavegur (frá Norðoya Sparikassa) og yvir á 

Skúlatrøð broytir navn til Jógvan Waagsteinsgøta. 

Fyrr kallaðist Skúlavegurin soleiðis, tí hann gekk yvir á trønna sum kallaðist 

Skúlatrøð, tí staðið skuldi nýtast til netupp skúla. 

Ein skúli er m.a. mentanarháborg fyri yngru borgararnar, er týðandi partur í 

samleikamenningini hjá børnum og ungum, og tað at túrurin frá skúlanum, eitt nú 

oman á Bókasavnið fær navnið hjá Jógvan Waagstein heldur nevndin vera hóskiligt. 

Jógvan Waagstein er undangongumaður  á fleiri økjum, lærari, tónleikari, sang- og 

sálmaskald og myndlistamaður. 

Hann er fyrsti listamaður í setur Norðoyggjar á Føroyakortið. 

Jógvan Waagstein (1879-1949), so í 2019 , tá skúlin væntandi verður tikin í nýtslu, 

eru sostatt 140 ár síðani hann var borin í heim. 

13.08.2018: Nevndin heldur fast við tilmælið um navnabroyting til Jógvan 

Waagsteinsgøta við teimum grundgevingum, sum vístar eru til í upprunatilmælinum 
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frá 4. juni 2018. Sum grundgeving kann leggjast afturat, at Jógvan Waagstein varð 

føddur og vaks upp í hesum økinum.  

Yvirskipað verður víst á, at fleiri skúlar nú eru í býnum, og at nógvu broytingarnar í 

Klaksvík kunnu bera í sær, at eisini gøtunøvn verða broytt.  Tó skilir nevndin, um ein 

adressubroyting nertir við kenslurnar hjá borgarum.  

Í samband við viðgerðina av hesum málinum verður víst til mál 18/00725:  Jógvan 

Waagsteinsgøtu broytir navn til Við Djúpumýru. Nevndin heldur fast við tilmæli 

nevndarinnar um, at navnið Jógvan Waagsteinsgøta ikki má detta burtur, men flytast 

á annað stað, og metir nevndin – útfrá omanfyrinevndu grundgevingum -  at besta 

staðsetingin til navnið, er leivdin av Skúlavegi, - ikki minst nú byggingin av nýggja 

skúlanum, Skúlatrøð, hevur ført við sær umfatandi broytingar av øllum økinum. 

 

Lógargrundarlag:  

§3, stk.2 í løgtingslóg nr. 17 frá 6. mars 2002 um adressur. 

 

Tilmæli:  

Vísandi til § 28, stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið 

Mentanarnevndini og møguliga býráðnum til støðutakan. 

 

Mentanarnevndin 19. februar 2019 

Ein meiriluti (Signhild V. Johannesen, Beinta Klakstein, Gunvá við Keldu) tekur undir við tilmælinum hjá 

Gøtunavnanevndini frá 31. januar at halda fast við «Jógvan Waagsteinsgøta». 

Ein minniluti (Atli S. Justinussen, Óli M. Lassen) mælir til at varðveita navnið «Skúlavegur». 

 

Tekniska Nevnd 20. februar 2019 

Málið verið til kunningar. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 
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Atkvøtt varð um minnilutatilmælið frá MeN 19-02-2019; tað varð samtykt við 7 atkvøðum fyri (JS, TJL, 

KEZ, ÓML, ASJ, BJ og HJS) og 4 atkvøðum ímóti (SVJ, BK,GvK og SOJ). 

[Lagre]  

 

 

25/19 

18/00935-3 Ídnaðarøkið við Borðoyarvík - uppskot til navn 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Havna- og Vinnunevndin 20.02.2019 K-5/19 

2 Mentanarnevndin 19.02.2019 12/19 

3 Tekniska Nevnd 20.02.2019 K-11/19 

4 Klaksvíkar Býráð 28.02.2019 25/19 

 

Frágreiðing um málið: 

Heitt er á Gøtunavnanevndina um at koma við uppskoti til navn til ídnaðarøkið við Borðoyarvík. 

Á fundi 20. november 2018 hevur Gøtunavnanevndin soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð 

(víst verður eisini til fundarnotat frá nevndini 13. august 2018)   

 

Ídnaðarøkið við Borðoyarvík – uppskot til navn 
Nevndin mælir til, at ídnaðarøkið við Borðoyarvík fær navnið: undir Hamri 

Grundgevingar: 

Talan er um staðseting undir hamara við navninum Hamar 

 

 
 

Tilmæli:  

Vísandi til § 28, stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið 

Mentanarnevndini og býráðnum til viðgerðar og støðutakan. 
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Mentanarnevndin 19. februar 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum hjá Gøtunavnanevndini frá 20. november 2018. 

 

Tekniska Nevnd 20. februar 2019 

Málið verið til kunningar. 

 

Havna- og Vinnunevndin 20. februar 2019 

Málið verið til kunningar. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá MeN 19-02-2019 eimælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

26/19 

18/01151-2 Ummæli ísv. frábýti av "Heimi á Bø 6" - matr.nr. 90a í Svínoy 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Svínoyarnevndin 07.02.2019 3/19 

2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.02.2019 27/19 

3 Klaksvíkar Býráð 28.02.2019 26/19 

 

Frágreiðing um málið: 

Umhvørvisstovan biður tann 17.10.2018 um kommununnar ummæli til, at matr.nr. 90a (parturin við 

adressuni Heimi á Bø 6) verður sundurbýttur restina av ognini.  

Endamálið við sundurbýtinum er søla til festaran. (sí umsókn frá Búnaðarstovuni dagf. 27.01.2018 og 

skrivi frá borgara dagf. 26.02.2015) 

 

Umrøddi partur av matr.nr. 90a er 382 m2 til víddar og liggur mitt í bygdini. 

Í fyriliggjandi uppskoti til byggisamtykt fyri Svínoy – sum tó enn ikki er endaliga samtykt og góðkend – 

liggur ognin í økisparti A32, útlagt til blandað íbúðar- og vinnuøki. 

 

 
 

Lógargrundarlag:  
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Matrikullógin 

Býarskipanarlógin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar – kommunnan bert tilmælandi partur 

 

Tilmæli:  

Vísandi til staðsetingina av økinum í mun til ætlaðu ásetingarnar í fyriliggjandi byggisamtyktaruppskoti, 

mælir tekniska fyrisiting  til, at tað í samband við møguliga sølu av ognini verður kunnað um sannlíka 

byggisamtyktarliga áseting, og at møgulig broyting í nýtsluni verður at vera í samsvar við ta til eina og 

hvørja tíð galdandi áseting í byggisamtyktini.  

Annars hevur tekniska fyrisiting ongar viðmerkingar til søluna. 

 

Svínoyarnevndin 07. februar 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá TF 24-01-2019. Jógvan Edmund á Geilini luttók ikki í viðgerðini 

av málinum. 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18. februar 2019 

Nevndin tekur undir við Svínoyarnevndini, 07-02-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá UBN 18-02-2019 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

27/19 

19/00092-2 Sundurbýti av matr.nr. 806 í Klaksvík 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.02.2019 29/19 

2 Klaksvíkar Býráð 28.02.2019 27/19 

 

Frágreiðing um málið: 

Umhvørvisstovan biður um býráðsins ummæli til sundurbýti av matr.nr. 806, soleiðis at parturin undir 

Fossum verður loystur frá restini av jørðini. 

Byggisamtyktarliga liggur umrøddi partur í økisparti A8, - í økinum, sum í løtuni verður arbeitt við 

privatari útstykkingarætlan.  
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Lógargrundarlag:  

Matrikullógin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar – kommunan bert tilmælandi partur 

 

Tilmæli:  

Tekniska fyrisiting mælir til at viðmæla umsóknini. 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18. februar 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 12-02-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá UBN 18-02-2019 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

28/19 

19/00105-2 Umsókn um sundurbýti av matr.nr. 46d á Norðoyri 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Norðoyrarnevndin 11.02.2019 2/19 

2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.02.2019 30/19 

3 Klaksvíkar Býráð 28.02.2019 28/19 

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv dagf. 15-01-2019 frá Umhvørvisstovuni, har biðið verður um býráðsins ummæli til, at 

undirlendi til seyðahús og kringøkið - íalt 1315 m2 - verður frábýtt matr.nr. 26d.   
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(Sí eisini umsókn frá Búnaðarstovuni dagf. 17-09-2018, og umsókn dagf. 07-08-2018 frá festaranum fyri 

Bøseyðin á Norðoyri) 

 

Byggisamtyktarliga liggur umrødda øki í økisparti G (Landbúnaðarøki). Minsta vídd grundøki er ikki ásett 

fyri hendan økispartin. 

 

Lógargrundarlag:  

Matrikullógin 

Býarskipanarlógin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar – kommunan bert ummælandi partur 

 

Tilmæli:  

Tekniska fyrisiting hevur ongar viðmerkingar til, at lendi til seyðahúsið verður frábýtt, men viðv. víddini 

verður víst til § 17, stk.6 í løgtingslóg nr. 64 um matrikulering og sundurbýti, sum er soljóðandi: 

 

Í økjum, har góðkend byggisamtykt ikki hevur ásett minstustødd fyri landbúnaðarjørð, má henda við 

sundurbýti ikki verða gjørd minni enn 5000 m². Tann minsta av tí í byggisamtykt ásettu stødd á 

landbúnaðarøki má ikki vera minni enn 3000 m² 

  

 

Norðoyrarnevndin 11. februar 2019 

Málið hevur verið til kunning. Nevndin hevur onga viðmerking. 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18. februar 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 24-01-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá UBN 18-02-2019 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

29/19 

19/00113-2 Umsókn um sundurbýti at matr.nr. 26a á Húsum 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Húsanevndin 04.02.2019 4/19 

2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.02.2019 31/19 

3 Klaksvíkar Býráð 28.02.2019 29/19 

 

Frágreiðing um málið: 

Umhvørvisstovan biður í skrivi dagf. 17.01.2019 Klaksvíkar kommunu um ummæli til, at ¼ av matr.nr. 

26a á Húsum verður sundurbýttur og samanlagdur við matr.nr. 49. 

 

Sí eisini skriv frá Advokatfelagnum dagf. 3.12.2018. 

 

Byggisamtyktarliga liggur umrødda lendi í landbúnaðarøki. 
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Lógargrundarlag:  

Matrikullógin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar – kommunan bert ummælandi partur 

 

Tilmæli:  

Tekniska fyrisiting hevur ongar viðmerkingar til ummatrikuleringina. 

 

Húsanevndin 04. februar 2019 

Nevndin tekur undir við málinum. 

 

Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18. februar 2019 

Nevndin tekur undir við Húsanevndini 04-02-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá UBN 18-02-2019 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

 

 

30/19 

18/00549-11 Flyting millum kontur - Húsið á Fornagørðum – fyrra viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19.02.2019 11/19 

2 Fíggjarnevndin 26.02.2019 21/19 

3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 28.02.2019 30/19 

4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 28.03.2019  
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Frágreiðing um málið: 

Vísandi til samtyktirnar í Trivnaðarnevndini børn & ung og í Fíggjarnevndini í januar fundarumfarinum, 

verður mælt til at gera niðanfyri standandi flytingar millum kontur á trivnaðarøkinum, sum samanlagt eru 

útreiðsluneutralar. 

 

Talan er um flytingar millum høvuðskontubólkar – frá § 4 til § 2 – og tí krevja hesar broytingar tvær 

býráðssamtyktir, sum ætlandi verða í februar- og mars-fundarumførunum. 

 

Rakstrarstaðnr. 

og -navn: 

Standardkontunummar 

og -navn: 
Verandi játtan: 

Flyting 

milum 

kontur: 

Nýggj játtan: 

04232270230 

Sernám 
(ikki útgreinað fyri 2019) 439.000 kr. -439.000 kr. 0 kr. 

02211370040 

Námsfrøðiliga 

Ráðgevingin 

111000 

Løn mánaðarlønt 
(ikki útgreinað enn) +204.000 kr. (ikki útgreinað enn) 

02211270030 

Ymiskur stuðul 

almanna/heilsu 

549000 

Annar stuðul o.a. 
(ikki útgreinað enn) +100.000 kr. (ikki útgreinað enn) 

Býtast mill. hesi 

rakstrarstøð: 

02211370040 NR 

02213170060 

Barnaverndin 

161010 

Húsaleiga (Írokn. MVG) 
(ikki útgreinað enn) +91.000 kr. (ikki útgreinað enn) 

Býtast mill. hesi 

rakstrarstøð: 

02211370040 NR 

02213170060 

Barnaverndin 

712000 

Innanh flyt í kommununi – 

útr.   

(ikki útgreinað enn) +44.000 kr. (ikki útgreinað enn) 

SAMLAÐ FLYTING MILLUM KONTUR – 

ÚTREIÐSLUNEUTRAL BROYTING: 
0 kr.  

 

Lógargrundarlag:  

Námsfrøðiliga Ráðgevingin (NR) er ein kommunal uppgáva við heimild í § 5 í dagstovnalógini. 

Barnaverndin virkar við heimild í barnaverndarlógini, har § 68 áleggur kommununum útreiðslurnar. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Broytingarnar eru útreiðsluneutralar. 

 

Tilmæli:  

Mælt verður til at gera niðanfyri standandi flytingar millum kontur á trivnaðarøkinum, sum samanlagt eru 

útreiðsluneutralar. 

 

Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19. februar 2019 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 30-01-2019. 

 

Fíggjarnevndin 26. februar 2019 

Nevndin tekur undir við B&U 19-02-2019. 
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Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá FíN 28-02-2019 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

31/19 

16/01034-53 Skipan og fígging av Norðoya Kunningarstovu – eykajáttan, fyrra viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2019 21/19 

2 Mentanarnevndin 21.02.2019 25/19 

3 Fíggjarnevndin 26.02.2019 18/19 

4 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 28.02.2019 31/19 

5 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 28.03.2019  

 

Frágreiðing um málið: 

Í juni umfarinum 2018 varð samtykt at lata frágreiðing gera um VisitNorðoy, og hvussu henda kann koma 

víðari eftir eina avbjóðandi tíð. CommiT læt frágreiðingina frá sær 16-01-2019, og kunnað varð um 

innihaldið við framløgu á fundinum hjá Mentanarnevndini 22-01-2019. 

 

Grundleggjandi leggur frágreiðingin upp til, at VisitNorðoy framhaldandi verður skipað sum 

sjálvsognarstovnur, har kommunan við sínari árligu stuðulsjáttan er í eini støðu, har til ber at seta krøv til 

VisitNorðoy. 

 

Heilt stutt mælir frágreiðingin til, at samstarvið millum Klaksvíkar kommunu og VisitNorðoy verður 

skipað soleiðis: 

 

 Klaksvíkar kommuna krevur, at nýggjar viðtøkur verða gjørdar fyri felagið Ferðavinnan í 

Norðoyggjum eftir leisti, sum Klaksvíkar kommuna leggur fyri felagið Ferðavinnan í Norðoyggjum.  

 Sáttmáli á hvørjum ári verður gjørdur millum VisitNorðoy og Klaksvíkar kommunu, har stuðul verður 

settur í mun til uppgávur og mál, sum tryggjar, at báðir partar frammanundan vita, hvat verður væntað 

av VisitNorðoy fyri stuðulin frá Klaksvíkar kommunu. 

 Avtala verður gjørd millum VisitNorðoy og Klaksvíkar kommunu, sum skjótast og í framtíðini fyri 

hvørt ár, um hvørji tiltøk VisitNorðoy skal samskipa fyri kommununa komandi árið, og hvat gjald 

verður latið fyri tað. Á henda hátt fær VisitNorðoy betri raðfest sína orku til hesi tiltøk. 

Eftir áheitan frá nevndarforkvinnuni hevur umsitingin latið nevndini í felagnum Ferðavinnan í 

Norðoyggjum sjálvi tilmælini úr frágreiðingini hjá CommiT til viðmerkingar. 

 

Fyri at VisitNorðoy skal hava møguleika at liva upp til væntanirnar, sum Klaksvíkar kommuna eigur at 

kunna hava av VisitNorðoy, mælir CommiT til, at árliga stuðulsjáttanin til VisitNorðoy frá Klaksvíkar 

kommunu verður hækkað úr 500.000 kr. til 800.000 kr. Hetta svarar til 160 kr. pr. borgara. 

 

Afturat hesum er greitt, at VisitNorðoy ikki í løtuni hevur fíggjarligu orkuna til at seta eina skipaða 

tilgongd í verk at finna rætta leiðaran fyri kunningarstovuna. Júst leiðarin verður mettur at vera av 

avgerandi týdningi fyri at fáa VisitNorðoy á eitt virðiligt støði aftur. Ein slík tilgongd hevur sannlíkt við 

sær ein kostnað á umleið 70.000 kr. 
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Í samband við hesa tilgongd hevur umsitingin játtað at seta hol á eina tilgongd fyri at minka um verandi 

lánsútreiðslur hjá VisitNorðoy. Henda tilgongd er, tá freistin fyri tilmæli fór, ikki komin á mál. 

 

Hóast nevndu 370.000 kr. verða játtaðar, er ikki vist, at hetta strekkir til fíggjarligu avbjóðingarnar, sum 

hanga saman við at lyfta VisitNorðoy skipanarliga – serliga um tað ikki eydnast at samráðast til lagaligari 

lánstreytir beinanvegin og at selja bygningarnar úti í Grøv í ár. Verða bygningarnir seldir er sannlíkt, at 

skuldin hjá Ferðavinnan í Norðoyggjum verður burtur, og tá ber helst til hjá nevnd og leiðara fyri 

VisitNorðoy at hugsavna seg meira um kunningarstovuvirksemi. 

 

Um umsitingin skal taka upp samband við VisitNorðoy um at seta í verk nýggjar viðtøkur verður mett 

gagnligt, at politisk støða er tikin til innihaldið í viðtøkunum: 

 

Viðtøkur fyri felagið Ferðavinnan í Norðoyggjum 

 

1    Navn og heimstaður 

Navn felagsins er ”Ferðavinnan í Norðoyggjum”, við heimstaði í Klaksvík.  

 

2    Endamál felagsins 

Endamál felagsins er at virka fyri at savna og geva út upplýsingar um Norðoyggjar, og um virksemi 

í Norðoyggjum, til borgararnar og vitjandi. Herundir eisini innan- eins væl og uttanlands at skapa 

áhuga fyri Norðoyggjum og stuðla handli, ferðavinnu, mentan; og annars virka við í, at lívið í 

Norðoyggjum gerst áhugavert fyri øll. 

 

3    Limaskapur 

Limir felagsins kunnu vera einstaklingar, feløg, fyritøkur, stovnar og kommunur. 

Bert limir, sum hava goldið limagjald, kunnu fáa lut í vinnuligu tænastum felagsins.  

Limagjaldið, sum kann verða ymiskt fyri ymisku limabólkarnar, ásetir aðalfundurin. Kvittan fyri 

limagjald er prógv fyri limaskapi.  

 

4    Aðalfundur 

Aðalfundurin er hægsta vald felagsins. Avgerðir verða tiknar við vanligum meiriluta, og hevur hvør 

limur eina atkvøðu. 

Árligi aðalfundurin skal vera áðrenn 1. juni og skal fráboðast limunum skrivliga við eini dagsskrá 

og limagjaldsuppkravi í seinatsa lagi 14 dagar áðrenn. Aðalfundurin er altíð viðtøkuførur.  

Atkvøðurætt á aðalfundinum hevur limur, sum hevur goldið limagjald.  

Aðalfundarskrá: 

Val av fundarstjóra og fundarskrivara. 

Frásøgn nevndarinnar frá virki felagsins farna árið. 

Framløga og góðkenning av grannskoðaðum roknskapi. 

Framløga av fíggjarætlan fyri komandi ár til kunningar. 

Val av nevndbarlimum. 

Val av grannskoðara. 

Uppskot til limagjaldsupphædd. 

Orðaskifti um arbeiðið komandi árið. 

Uppskot frá nevnd ella limum. 

Innkomin mál. Freist 1 vika áðrenn fundin. 

Ymiskt. 
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5    Eykaaðalfundur 
Eykaaðalfundur skal vera, um meira enn helvtin av nevndini krevur hetta, ella í minsta lagi 15 limir 

skrivliga boða nevndini frá hesum. Eykaaðalfundur skal fráboðast limunum skrivliga við eini 

dagsskrá í seinasta lagi 14 dagar áðrenn. Eykaaðalfundurin er altíð viðtøkuførur.  

 

6    Nevnd 
Nevndin telur 5 limir, sum sita 2 ár í senn. Annaðhvørt ár standa 2 nevndarlimir fyri vali, og 

annaðhvørt ár standa 3 limir fyri vali. Tiltakslimir verða valdir fyri allar nevndarlimir. 

Klaksvíkar kommuna velur 2 nevndarlimir, annar teirra skal umboða umsiting kommununar, og hin 

skal umboða mentanarøkið. Hinar kommunurnar í Norðoyggjum velja ein lim. Kommunustýrislimir 

kunnu ikki verða limir í nevndini. Felagið «Ferðavinnan í Norðoyggjum» velur 2 limir, ein 

umboðandi handilsvinnuna og ein ferðavinnuna. 

Á ársaðalfundinum í 2019 standa allir nevndarlimir fyri vali. 2 limir verða valdir fyri 1 ár, lutakast 

avger, hvørjir teir eru.  

Nevndarlimur, ella tann hann umboðar, skal vera limur í felagnum ”Ferðavinna í Norðoyggjum”. 

Nevndin skipar seg við formanni, næstformanni og kassameistara.  

Allar umrøður og samtyktir verða førdar í gerðabók, sum fundarluttakararnir undirskriva.  

Nevndin er viðtøkufør, tá ið í minsta lagi 3 limir eru møttir á fundi. 

Nevndin kemur saman í minsta lagi 1 ferð um mánaðin. Nevndarlimir fáa fundarsamsýning eftir 

almennum reglum 

Nevndin ger sær sína fundarskipan. 

 

7    Tekningarreglur 
Formaðurin og 2 nevndarlimir ella 3 nevndarlimir saman tekna felagið.  

Nevndarsamtykt krevst til keyp, sølu og veðseting av fastari ogn, eins og til lántøku, og at allir 

nevndarlimir skriva undir  undir viðkomandi skjøl. 

Visit Norðoy (sí grein 9), sum «Ferðavinnunan í Norðoyggjum» rekur, verður teknað av 

leiðaranum, sum nevndin setir at umsita hana. Við keypi og sølu av fastari ogn hjá Visit Norðoy 

krevst nevndarsamtykt og undirskrift frá formanninum og leiðara.  

 

8    Ábyrgd 
Eingin limur ella nevndarlimur heftir persónliga fyri skyldum felagsins. Felagið heftir bert við 

ognum sínum.  

 

9    Virksemi 
Virksemi felagsins verður skipað gjøgnum Visit Norðoy, sum felagið rekur, og sum verður fíggjað 

við limagjaldi, stuðulsjáttan frá kommununum, við avtalum um partalag og við  inntøkum frá sølu 

av vørum og tænastum. 

Uppgávurnar hjá Visit Norðoy eru: 

At kunna um og marknaðarføra Norðoyggjar, bæði innan- og uttanlendis, 

At leggja til rættis og fáa framleitt kunningartilfar um Norðoyggjar í hóskandi formi og í 

viðkomandi miðlum. 

Við skipaðum skráum at kunna borgarar og vitjandi um, hvat fer fram av tiltøkum í økinum, sum 

má tykjast at hava almennan áhuga. 

At skipa fyri sølu- og handilsfremjandi tiltøkum, haldilslívinum í økinum at gagni.  

At skipa fyri almennum tiltøkum, borgarum og vitjandi at gagni.  

At samskipa og menna limir felagsins við skipaðari kunning og felags tiltøkum. 

 

10    Leiðari og starvsfólk 
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Til at umsita dagliga virksemið hjá Visit Norðoy setir nevndin leiðara, sum eisini er skrivari hjá 

nevndini. Leiðarin setir og loysir úr starvi starvsfólk. 

 

11    Fígging 
Limirnir gjalda limagjald. Limagjaldið verður ásett á ársaðalfundinum fyri eitt ár í senn, og kann 

vera ymiskt fyri virkir, handlar, stovnar, feløg og einstaklingar.  

Nevndini er heimilað at fáa til vega pening á annan hátt. Eitt nú við at søkja um almennan stuðul, 

gera avtalur um partalag ella søkja almennar og privatar grunnar. 

Somuleiðis er Visit Norðoy heimilað at stíla fyri sølu og inntøkugevandi tiltøkum. Handilsligt 

virksemi av hesum slag kann, um nevndina ger tað av, hava serstakan roknskap.  

 

12   Roknskaparár 
Roknskaparár felagsins er álmannakkaárið. Roknskapin skal góðkendur grannskoðari grannskoða 

og  nevndin skriva undir. Sama er galdandi fyri roknskapir hjá Visit Norðoy, tó skal leiðarin eisini 

skriva undir hann. 

 

13    Lógarbroyting 
Uppskot um lógarbroyting skal lýsast sum serstakt mál á árs- ella eykaaðalfundi. At samtykkja 

lógarbroyting krevst, at í minsta lagi tveir triðingar av møttu limunum atkvøða fyri.  

 

14    Avtøka av felagnum 
Til avtøku av felagnum krevst viðtøka á eykaaðalfundi, lýstur við einans hesum máli á skránni. At 

samtykkja at taka av felagið krevst, at í minsta lagi tveir triðingar av møttu limunum atkvøða fyri 

avtøku. 

Um felagið verður tikið av, verða ognir felagsins latnar Klaksvíkar Kommunu í varðveitstlu, at nýta 

ferðavinnuni í Norðoyggjum at gagni. 

 

 

Lógargrundarlag:  

Kommunufulltrúin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Av tí, at ongin játtan er tøk, verður í hesum føri talan um eykajáttan av tøkum peningi á 370.000 kr., sum 

verður sett av til stuðul til kunningarstovuna. 

 

Tilmæli:  

Mælt verður til, at politiski myndugleikin samtykkir uppskotið til viðtøkur fyri “Ferðavinnan í 

Norðoyggjum” og annars fylgir teimum tilmælum, sum CommiT kemur við av ymsum tillaginum av 

Kunningarstovuni. 

 

Mælt verður somuleiðis til, at umsitingin fær heimild til, at: 

- heita á VisitNorðoy um at seta samtykt uppskot til viðtøkur í verk 

- tilevna partalags/avrikssáttmála við VisitNorðoy við støði í frágreiðingini frá CommiT 

- heita á VisitNorðoy um at selja bygningarnar Úti í Grøv 

  

Mentanarnevndin 19. februar 2019 

Málið tikið av skrá og útsett til serstakan fund tann 21. februar 2019 kl. 15.30. 

 

Mentanarnevndin 21. februar 2019 
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Nevndin tekur undir við tilmælinum sum royndarár í 2019, og at taka upp aftur til fíggjarætlanina 2020. 

Nevndin ynskir, at umboð fyri kommununa vera við í tilgongdini at seta nýggjan leiðara.  

Keyp av bygningunum verður at taka upp í sambandi við fíggjarætlanararbeiðið fyri 2020. 

 

Fíggjarnevndin 26. februar 2019 

Nevndin tekur undir við MeN 21-02-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá FíN 28-02-2019 einmælt samtykt. 

Tó verður grein 14, 2. pkt. í viðtøkunum soleiðis orðað: Um felagið verður tikið av, verða ognir felagsins 

at nýta ferðavinnuni í Norðoyggjum at gagni. 

[Lagre]  
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18/00618-13 Liðugtgerð av parti av kirkjugarðinum við Oyrarvegin – flyting millum 

høvuðskontur - fyrra viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska Nevnd 20.02.2019 15/19 

2 Fíggjarnevndin 26.02.2019 23/19 

3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 28.02.2019 32/19 

4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 28.03.2019  

 

Frágreiðing um málið: 

Til fundarumfarið í januar 2019 varð kunnað um málið um liðugtgerð av kirkjugarðinum við Oyrarvegin, tí 

bert fá pláss eru eftir. Kommunan hevur drenað og velt eitt nýtt øki við meira enn 300 gravstøðum, men 

økið er ikki gjørt liðugt við kantum o.ø., og byggistigið er av somu orsøk ikki vígt. 

 

Tekniska Nevnd viðgjørdi málið 23. januar 2019, har tikið varð undir við einum máli um liðugtgerð av 

parti av økinum, og verður kostnaðurin uml. 300 tús. kr. fíggjaður av kontu til Vegir Íløgur. Fíggjarnevndin 

tók undir við viðtøkuni hjá Teknisku Nevnd 29. januar 2019. 

 

Lógargrundarlag:  

Kommunufulltrúin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Málið verður avgreitt innan fyri karmin av fíggjarætlanini fyri 2019, Vegir Íløgur, har 4,8 mió. kr. eru 

settar av. Málið krevur tó broyting av íløgusíðuni á fíggjarætlanini fyri 2019, tí játtanin til Vegir Íløgur 

minkar sambært hesum úr 4,8 mió. kr. til 4,5 mió. kr. Avsetingin til Kirkjugarðar Íløgur veksur hinvegin úr 

0,00 kr. til 300 tús. kr. 

 

Tilmæli:  

Við hesum verður mælt nevndum og býráðið til at taka undir við fíggjarligu broytingini. 

 

Tekniska Nevnd 20. februar 2019 

Ein meiriluti, ÓML, TJL og BK, mælir til, at málið verður fíggjað sum eykajáttan. 

Ein minniluti, SOJ og ASJ, mælir til, at málið verður tikið upp í samband við endurskoðan av 

fíggjarætlanini í apríl. 
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Fíggjarnevndin 26. februar 2019 

Ein meiriluti, JS, SVJ og TJL, tekur undir við meirilutanum í TN 20-02-2019. 

Ein minniluti, GvK og HJS, tekur undir við minnilutanum í TN 20-02-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Atkvøtt varð um meirilutatilmælini í TN 20-02-2019 og FíN 28-02-2019; tey vórðu samtykt við 6 

atkvøðum fyri (JS, SVJ, TJL, KEZ, ÓML og BK) og 5 í móti (GvK, ASJ, BJ, HJS og SOJ). 

[Lagre]  
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19/00089-1 Vognskúrur til eindina á Brekku – flyting millum høvuðskontur – fyrra 

viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19.02.2019 12/19 

2 Fíggjarnevndin 26.02.2019 24/19 

3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 28.02.2019 33/19 

4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 28.03.2019  

 

Frágreiðing um málið: 
Virksemið í nýggju eindini á Brekku er komið væl frá byrjan. Tey fyrstu seks børnini í vøggustovualdri eru 

byrjaði, og skjótt fara fýra afturat at fáa pláss. 

 

Til hesa stovueindina eru 10 barnavognar, tí børnini hava øll tørv á at sova um dagin. Tað er ikki, fyrrenn 

gerandisdagurin er komin í gongd, at umstøður vísa seg, sum kundu verið betri, og soleiðis er eisini í 

hesum føri, og tí er tørvurin á einum vognskúri íkomin. 

 

Rasktrarstaðið “Barnaansing Felags” er ætlað til m.a. batar á dagstovnum, og her er talan um júst tað, og tí 

verður mælt til, at “Barnaansing Felags” rindar fyri vognskúrin. 

 

Lógargrundarlag:  

Løgtingslóg nr. 67 frá 10. mai 2000 um dagstovnar og dagrøkt, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 45 frá 

30. apríl 2018: “at tryggja børnunum eitt heilsugott og rørsluliga stimbrandi umhvørvi innandura og við 

uttanumøki, sum hóskar til barnsins aldur og førleika”. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Mettur kostnaður 250.000 kr., sum verður fíggjað av “Barnaansing felags” við flyting frá rakstur til íløgu  

og skipað sum projekt: Vognskúrur   

 

03261170030 Barnaansing felags -     konta 165100  Umvæl/viðlíkahald bygn.  -250.000,- 

03261170132 Barnaansing felags (Íløgur)  konta 165100  Umvæl/viðlíkahald bygn.   250.000,- 

         Samanlagt útr.neutralt:  0,- 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til at fíggja vognskúrin við at flyta 250.000 kr. frá rakstur til íløgu innan “Barnaansing felags” 

 

Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19. februar 2019 
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Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 30-01-2019. 

 

Fíggjarnevndin 26. februar 2019 

Nevndin tekur undir við B&U 19-02-2019. 

 

Klaksvíkar Býráð 28. februar 2019 

Tilmælið frá FíN 28-02-2019 einmælt samtykt. 

 

 

 

 

 

 

 


