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Klaksvíkar Býráð
Dagfesting:
Málnr.:
Nevndarlimir:

Varalimir:

22.10.2020 kl. 17:30
16/01208 Gerðabók
Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Gunvá við Keldu,
Tummas J. Lervig, Óli M. Lassen, Beinta Klakstein, Atli S.
Justinussen, Beinir Johannesen, Herfrí J. Sørensen og Steinbjørn O.
Jacobsen
Kjartan á Gravarbø møtti fyri Kristian Eli Zachariasen

Málsyvirlit
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95/20
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Býráðslimi berst frá at møta á býráðsfundi - Kristian Eli Zachariasen
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Ynski frá Bakkafrosti um at umskipa øki í Árnafirði

97/20

19/00388-83

Eftirmeting av Barna- & Ungdómsvirðunum

98/20

19/00708-12

Einsrættan av vegum - Bøgøta, Nýggivegur og Fossagøta

99/20

20/00951-2

Umsókn um sundurbýti av matr.nr. 820a

100/20

20/00993-2

Sundurbýti av matr.nr. 632a við sølu til bygging fyri eyga

101/20

20/00992-2

Marknaumskipan millum matr.nr. 531 og 530

102/20

20/00587-4

Maskina (dumpari) til Svínoyar - flyting millum kontur, fyrra viðgerð

103/20

20/00923-2

Kavarin á Borðoyarvík - flyting millum høvuðskontur, seinna viðgerð

104/20

20/00930-1

Nýggjur bilur til grót- og tilfarssøluna - flyting millum høvuðskontur,
seinna viðgerð
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Til viðgerðar

95/20
20/01099-3 Býráðslimi berst frá at møta á býráðsfundi - Kristian Eli Zachariasen
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
22.10.2020

Málnr.
95/20

20/01099-3 Býráðslimi berst frá at møta á býráðsfundi - Kristian Eli Zachariasen
Frágreiðing um málið:
Kristian Eli Zachariasen, býráðslimur, hevur boðað frá, at honum berst frá at røkja býráðsarbeiðið í
samfullar 14 dagar og tí ikki kann møta á býráðsfundinum 22. oktober 2020. Næstvaldur á
valevnislistanum er Kjartan á Gravarbø.
Lógargrundarlag:
• Kommunustýrislógin, § 18, stk. 2:
Berst kommunustýrislimi væntandi frá at røkja starv sítt í meira enn 14 samfullar dagar vegna annað
alment starv, heilsustøðu ella aðra lógliga orsøk, skal viðkomandi boða borgarstjóranum frá, og
borgarstjórin skal síðani geva tiltakslimi fundarboð.
• Kommunustýrislógin, § 18, stk. 3:
Kommunustýrið ger av, um treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi eru loknar
Fíggjarligar avleiðingar:
Samsýning til tiltakslimin.
Tilmæli:
Býráðið verður at taka støðu til, um treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi eru loknar.
Klaksvíkar Býráð 22. oktober 2020:
Einmælt samtykt at lata Kjartan á Gravarbø taka sæti í býráðnum til fundin

96/20
20/00990-3 Ynski frá Bakkafrosti um at umskipa øki í Árnafirði
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Havna- og Vinnunevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
05.10.2020
05.10.2020
20.10.2020
22.10.2020

Málnr.
120/20
43/20
84/20
96/20

20/00990-3 Ynski frá Bakkafrosti um at umskipa øki í Árnafirði
Frágreiðing um málið:
Víst verður til áheitan frá Bakkafrosti við ynski um at umskipa leiguøkið teirra á havnalagnum í Árnafirði
soleiðis, at rúm verður fyri tveimum bingjum afturat, umframt aðrar smærri umskipanir, ið eru neyðugar
at fremja áðrenn næstu útseting av smolti í vetur.
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Avleiðingarnar fyri kommununa av hesum eru, at neyðugt verður at flyta einstakar bingjur, sum
frammanundan standa á kajøkinum, samstundis sum leiguøkið hjá Bakkafrosti verður víðkað.
Í fyrireikingini av hesum málinum er komið fram, at helst er skilabest at gera ein samlaðan stutttíðarleigusáttmála fyri samlaða økið, sum Bakkafrost nú ger nýtslu av í Árnafirði. Hetta verður ein 10 ára
sáttmáli, sum avloysir verandi 10 ára sáttmála, ið annars stendur til at ganga út í 2025.
Ynskið um umskipan av økinum hevur verið umrøtt í Árnafjarðarnevndini í seinasta mánaði, og hevði
nevndin ikki neiligar viðmerkingar til málið.
Lógargrundarlag:

Fíggjarligar avleiðingar:
Ein smærri árlig leiguinntøka til Klaksvíkar havn
Tilmæli:
Mælt verður til, at nevndir og býráð taka undir við málinum og geva Bakkafrosti loyvi til at umskipa økið
sum lýst í umsóknini, samstundis sum leigusáttmálin hjá Bakkafrosti fyri økir í Árnafirði verður
dagførdur, so hann samsvarar økta virksemið.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 5. oktober 2020:
Málið verið til kunningar.
Havna- og Vinnunevndin 5. oktober 2020:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 01-10-2020, men umsøkjarin ber kostnaðin fyri umskipan av
økinum. Hegnið verður sett sum víst í tekning frá Bakkafrost.
Fíggjarnevndin 20-10-2020:
Nevndin tekur undir við HaVN 05-10-2020.
Klaksvíkar Býráð 22. oktober 2020:
Tilmælið frá FíN 20-10-2020 einmælt samtykt.
[Gem]

97/20
19/00388-83 Eftirmeting av Barna- & Ungdómsvirðunum
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
06.10.2020
20.10.2020
22.10.2020

Málnr.
40/20
81/20
97/20

19/00388-83 Eftirmeting av Barna- & Ungdómsvirðunum:
Frágreiðing um málið:
Víst verður til frágreiðing frá trivnaðardeildini um málið, har m.a. verður greitt frá, at á fundi í Børn &
Ung tann 19.06.2019 samtykti nevndin at taka undir við uppskotinum frá ráðgevingarfyritøkuni Input um
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eftirmeting av barna- og ungdómsvirðunum hjá Klaksvíkar kommunu, tó við tí broyting, at eftirmetingin
skuldi fara fram á vári 2020. Eisini samtykti nevndin, at peningur verður játtaður til eftirmetingina í
fíggjarætlanini fyri 2020.
Eftirmetingartilgongdin er nú liðug. Tilgongdin hevur gingið væl, men tíverri vóru vit rakt av korona, og
tí var ikki gjørligt at at halda allar verkstovurnar fyri áhugapørtunum.
Við heimild frá nevndarforkvinnuni vórðu eftirmettu virðini handaði TrN B&U á regluliga fundinum hjá
nevndini tann 16. juni 2020.
Umsitingin hevði kunnandi fund fyri býráðnum 30. juni, men tíverri náddi umsitingin ikki at fáa málið
fyri september umfarið, sum annars var ætlanin, og tí verður málið lagt fyri hetta nevndarumfarið.
Tá eftirmettu virðini hava fingið politiska viðgerð og eru samtykt, fer arbeiðið í gongd at íverkseta eftirmettu virðini á øllum stovnunum hjá kommununi.
Lógargrundarlag:
Við støði í kommunustýrislógini, tilhoyrandi lóggávu og siðvenju, er her talan um almannagagnligt tiltak
til frama fyri trivnað og menning av uppvaksandi ættarliðnum.
Fíggjarligar avleiðingar:
Mettur kostnaður av arbeiðnum hjá Input er kr. 95.500. Harafturat kemur kostnaður fyri internat, t.e. matur
og innivist og møguliga ein fyrilestur í hugbankanum. Av hesum eru Kr. 51.500 mettur kostn. av sjálvari
eftirmetingini, og kr. 44.000 er mettur kostn. av íverksetanini á øllum dagstovnunum í kommununi.
Umsitingin hevur mælt til, at kostnaðurin, kr. 100.000, av eftirmetingini verður settur á fíggjarætlanina fyri
2020, og hesum tók nevndin undir við á fundi tann 19.06.2019. Í dagføringini av kontuútgreiningini av
“Barnaansing felags” er neyðuga upphæddin sett av til hetta á kontu 147901 “Sakkøn hjálp Tæn.keyp ...”
Tilmæli:
Mælt verður til nevndum og býráð til at samtykkja eftirmettu Barna- & Ungdómsvirðini. Virðini eru viðfest
hesum tilmæli.
Trivnaðarnevndin Børn og Ung 6. oktober 2020:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 30-09-2020.
Fíggjarnevndin 20. oktober 2020:
Nevndin tekur undir við B&U 06-10-2020.
Klaksvíkar Býráð 22. oktober 2020:
Tilmælið frá FíN 20-10-2020 einmælt samtykt.
[Gem]

98/20
19/00708-12 Einsrættan av vegum - Bøgøta, Nýggivegur og Fossagøta
Viðgjørt av
1 Tekniska Nevnd
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
07.10.2020
22.10.2020
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19/00708-12 Einsrættan av vegum - Bøgøta, Nýggivegur og Fossagøta
Frágreiðing um málið:
FeN viðgjørdi málið á fundi 5. oktober; niðurstøðan hjá nevndini var, at:
Ferðslunevndin heitir á umsitingina um at seta ferð á at kanna ferðslumynstrið í Bøgøtu og á
Nýggjavegi og at arbeiða við áður samtykta málinum.
Nevndini kunnugt, ynskir býráðið eina skjóta loysn, og kann nevndin tí viðmæla at einsrætta
Bøgøtu suðureftir frá Betri banka til Fossagøtu (bussleiðin tó undantikin), at einsrætta Nýggjaveg
norðureftir frá frá Oman Eið til Fossagøtu, einsrætta Fossagøtu vestureftir frá Nýggjavegi til
Uppsalagøtu og lata Fossagøtu frá Bøgøtu til Nýggjaveg upp fyri ferðslu báðar vegir í eini
royndartíð í eitt ár frá 1. januar 2021. Talan er um stóra broyting í ferðslumynstrinum, og tí mugu
avvarðandi partar hoyrast og kunnast.
Ynskir býráðið eina skjótari loysn, má peningur finnast, tí játtanin til ferðsluregulering er brúkt.
Hetta viðførir, at málið skal leggjast fyri TN og BýR.
Lógargrundarlag:
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
TN og BýR verða at taka støðu til FeN-samtyktina frá 5. okt. 2020.
Tekniska Nevnd 7. oktober 2020:
Nevndin mælir til, at arbeitt verður víðari við málinum og at kanna, um neyðugt er at einsrætta Fossagøtu
vestureftir frá Nýggjavegi til Uppsalagøtu. Nevndin skjýtur upp, at kannað verður, um busssteðgistað
kann verða við Badmintonhøllina.
Klaksvíkar Býráð 22. oktober 2020:
Tilmælið frá TN einmælt samtykt.
[Gem]

99/20
20/00951-2 Umsókn um sundurbýti av matr.nr. 820a
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
05.10.2020
22.10.2020

Málnr.
115/20
99/20

20/00951-2 Umsókn um sundurbýti av matr.nr. 820a
Frágreiðing um málið:
Umhvørvisstovan biður um kommununnar ummæli til sundurbýti av matr.nr. 820a við Borðoyarvík.
Byggisamtyktarliga er talan um økispart D1 - Grønt øki - við undirásetingini: Støða verður tikin til
neystabygging í hvørjum einstøkum føri – (friðingarmyndugleikarnir)
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Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Við sundurbýti kemur matr.nr. 820a at liggja millum landsvegin og nýggju neystagrundirnar.
Tekniska Fyrisiting hevur hesar viðmerkingar til umsóknina:
Við umskipan av matrikulviðurskiftunum verður mælt til,
o at frábýttu neystaøkjunum verður tryggjaður gongurættur gjøgnum matr.nr. 820a
o at málið verður latið friðingarmyndugleikunum til ummælis – hetta vísandi til ásetingina í
byggisamtyktini.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 5. oktober 2020:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 17-09-2020.
Klaksvíkar Býráð 22. oktober 2020:
Tilmælið frá UBN 05-10-2020 einmælt samtykt.
[Gem]

100/20
20/00993-2 Sundurbýti av matr.nr. 632a við sølu til bygging fyri eyga
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
05.10.2020
22.10.2020

Málnr.
117/20
100/20

20/00993-2 Sundurbýti av matr.nr. 632a við sølu til bygging fyri eyga
Frágreiðing um málið:
Umhvørvisstovan biður tann 1. sept. 2020 um kommununnar ummæli til sundurbýti av matr.nr. 632a
undir Fossum
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Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Almenna Byggisamtyktin
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Við grundarlagi í býráðssamtyktini frá 24-09-2020 í máli 18/00061 um útstykking undir Fossum mælir
Tekniska Fyrisiting til at viðmæla umsókta sundurbýti av matr.nr. 632a.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 5. oktober 2020:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 24-09-2020.
Klaksvíkar Býráð 22. oktober 2020:
Tilmælið frá UBN 05-10-2020 einmælt samtykt.
[Gem]

101/20
20/00992-2 Marknaumskipan millum matr.nr. 531 og 530
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
05.10.2020
22.10.2020

Málnr.
116/20
101/20

20/00992-2 Marknaumskipan millum matr.nr. 531 og 530
Frágreiðing um málið:
Umhvørvisstovan biður um kommununnar ummæli til viðheftu umsókn um marknaumskipan millum
matr.nr. 530 og 531.
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Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Almenna Byggisamtyktin
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommuna bert tilmælandi partur
Tilmæli:
Tekniska Fyrisiting mælir til at viðmæla umsókini
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 5. oktober 2020:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 24-09-2020.
Klaksvíkar Býráð 22. oktober 2020:
Tilmælið frá UBN 05-10-2020 einmælt samtykt.
[Gem]

102/20
20/00587-4 Maskina (dumpari) til Svínoyar - flyting millum kontur, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Tekniska Nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
07.10.2020
20.10.2020
22.10.2020
26.11.2020

20/00587-4 Maskina (dumpari) til Svínoyar
Frágreiðing um málið:
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Víst verður til skriv frá umsitingini 28. sept., ið greiðir frá nærri málinum. Í stuttum snýr tað seg um, at
dumparin í Svínoy er fyrigingin, og at tað loysir seg ikki at nýta meira pening til umvælingar. Deilir fáast
ikki longur til dumparan.
Niðurstøðan hjá umsitingin er, at verður ein dumpari keyptur, so skal hesin hava førarahús, vísandi til
trygdina og til vetrararbeiðið í Svínoy.
Peningur er ikki raðfestur innan íløgujáttanina hjá TN til keyp av maskinum, og tí verður heitt á
viðkomandi nevndir og býráð um at viðgerða málið sum eitt serstakt mál, og er orsøkin tann, at
staðbundna fólkið í Svínoy kann ikki fremja samtykt arbeiðir s.s. útgrevstur, vegaarbeiði o.a.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking.
Fíggjarligar avleiðingar:
Eingin játtan er tøk innan avsetingina í 2020.
Tilmæli:
Vísandi til akuttu umstøðurnar mælir tekniska fyrisiting nevndum og býráði til eina serstaka viðgerð av
málinum, vísandi til akkuttu støðuna í Svínoy.
Tekniska Nevnd 7. oktober 2020:
Nevndin varð kunnað um, at dumparin í Svínoy er í ólagi, og at umsitingin arbeiðir við at finna ein annan
dumpara til keyps.
Fíggjarnevndin 20. oktober 2020:
Nevndin tekur undir við TN 07-10-2020 og mælir til, at keypið verður fíggjað av Vegir Íløgur.

Klaksvíkar Býráð 22. oktober 2020:
Tilmælið frá FíN 20-10-2020 einmælt samtykt. Peningurin verður við hesum fluttur frá Vegir Íløgur til
Maskinur Íløgur.
[Gem]

103/20
20/00923-2 Kavarin á Borðoyarvík – flyting millum høvuðskontur, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Havna- og Vinnunevndin
3 Mentanarnevndin
4 Fíggjarnevndin
5 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
6 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
14.09.2020
14.09.2020
15.09.2020
22.09.2020
24.09.2020
22.10.2020

20/00923-2 Kavarin á Borðoyavík - flyting millum kontur
Frágreiðing um málið:
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Málið var til fyrru viðgerð í býráðnum 24. september 2020.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 14. september 2020:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 07-09-2020.
Havna- og Vinnunevndin 14. september 2020:
Ein meiriluti, TL, ÓML, KEZ og BJ tekur undir við UBN, dagf. 14-09-2020, men mælir til at tað verður
fíggjað beinleiðis frá Vinnumenning við tilvísing til Havna- og vinnunevndina.
Ein minniluti, GVK, tekur undir við UBN, dagf. 14-09-2020.
Mentanarnevndin 15. september 2020:
Nevndin tekur undir við UBN, dagf. 14-09-2020.
Fíggjarnevndin 22. september 2020:
Ein meiriluti, SVJ, GvK og HJS, tekur undir við UBN 14-09-2020, minnilutanum í HaVN 14-09-2020 og
MeN 15-09-2020.
Ein minniluti, JS og TJL, tekur undir við meirilutanum í HaVN 14-09-2020.
Klaksvíkar Býráð 24. september 2020:
Atkvøtt varð um meirilutatilmælið í HaVN 14-09-2020 og minnilutatilmælið í FíN 22-09-2020; tað fall
við 3 atkvøðum fyri (JS, KEZ og TJL), 7 atkvøðum ímóti (SVJ, BK, GvK, ASJ, EÓP, HJS og SOJ) og 1
blankari atkvøðu (ÓML).
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá UBN 14-09-2020, minnilutatilmælið í HaVN 14-09-2020 og
meirilutatilmælið í FíN 22-09-2020; tað varð einmælt samtykt við 11 atkvøðum fyri.
Klaksvíkar Býráð 22. oktober 2020:
Atkvøtt varð um tilmælið frá BýR 24-09-2020 (tilmælið frá UBN 14-09-2020, minnilutatilmælið í HaVN
14-09-2020 og meirilutatilmælið í FíN 22-09-2020); tað varð einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Gem]

104/20
20/00930-1 Nýggjur bilur til grót- og tilfarssøluna – flyting millum høvuðskontur,
seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
14.09.2020
22.09.2020
24.09.2020
22.10.2020

Málnr.
37/20
70/20
76/20
104/20

20/00930-1 Nýggju bilur til grót- og tilfarssøluna – flyting frá rakstri til íløgu
Frágreiðing um málið:
Málið var til fyrru viðgerð í býráðnum 24. september 2020.
Havna- og Vinnunevndin 14. september 2020:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 09-09-2020 og mælir til at miðað verður eftir, at bilurin hevur
tann bláa litin hjá Klaksvíkar kommunu.
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Fíggjarnevndin 22. september 2020:
Nevndin tekur undir við HaVN 14-09-2020.
Klaksvíkar Býráð 24. september 2020:
Tilmælini frá HaVN 14-09-2020 og FíN 22-09-2020 einmælt samtykt.
Klaksvíkar Býráð 22. oktober 2020:
Tilmælið frá BýR 24-09-2020 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Gem]
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