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Klaksvíkar Býráð  
 

Dagfesting: 26.05.2016 kl. 16:00 

Málnr.: 13/00245 Gerðabók 

 

Nevndarlimir:  Jógvan Skorheim, Gunvá við Keldu, Óluva Klettskarð, Jóhann 

Lützen, Kristian Eli Zachariasen, Signhild V. Johannesen, Eyðstein 

Ó. Poulsen, Erling Petersen, Atli S. Justinussen og Herfrí J. 

Sørensen. 

 

Varalimir: Karl Marius Poulsen fyri Steinbjørn O. Jacobsen. 

 

Onnur: Tummas T. Eliasen, kommunustjóri 

Protokollførari: Jensa Anthoniussen, stjórnarskrivari 

  

Málsyvirlit  

Til viðgerðar 

37/16 16/00589-1 Býráðslimur burturstaddur - Steinbjørn O. Jacobsen 

38/16 15/00548-36 Viðv. samtyktari broyting av Byggisamtyktini Niðan Horn * 

39/16 16/00508-2 Friðingarnevndin um friðing av bøgarði o.ø. í Uppsalabø 

40/16 16/00445-3 Uppskot um nýggjan lim í Integratiónsnevndina 

41/16 13/00701-23 Góðkenning av viðtøkubroytingum v.m - Sj.u. Kráarbrekku 

42/16 11/00160-239 Búmerki til á Skúlatrøð 

43/16 16/00544-1 Staðseting - møguligt framtíðar grótbrot 

44/16 11/00290-98 
Bussleiðin víðkast til eisini at umfata Árnafjørð – eykajáttan, fyrra 

viðgerð 

45/16 16/00575-1 Roknskapur og grannskoðanarprotokoll 2015 - Klaksvíkar kommuna 

46/16 15/00166-11 
PhD-granskingarverkætlan um samstarvandi læringshættir – Andriása D. 

Joensen - flyting millum konti, eykajáttan, seinna viðgerð 

47/16 12/01094-17 Nýggjur bilur - Spillivatnssamskiparin – eykajáttan, seinna viðgerð 
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Til viðgerðar 

37/16  

16/00589 Býráðslimur burturstaddur - Steinbjørn O. Jacobsen 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Klaksvíkar Býráð 26.05.2016 37/16  

 

Frágreiðing um málið: 

Steinbjørn O. Jacobsen, býráðslimur, hevur boðað borgarstjóranum frá, at honum berst frá at røkja starvið í 

meira enn samfullar 14 dagar og tí ynskir, at fyrsti varalimur floksins fær boð at møta til býráðsfundin 26. 

mai 2016. 

Sambært fundarútskrift frá Valnevndini frá 14. nov. 2012 er fyrsti tiltakslimur floksins Karl Marius 

Poulsen. 

 

Lógargrundarlag:  

KSL, § 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. 

Stk. 3. Kommunustýrið ger av, um treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi eru loknar. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Fundarsamsýning. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður býráðnum til at lata Karl Marius Poulsen taka sæti á fundinum 26. mai 2016. 

 

 

Býráðsins samtykt 26-05-2016 

Tilmælið samtykt, og Karl Marius Poulsen tók sæti. 

[Lagre]  
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38/16  

15/00548 Viðv. samtyktari broyting av Byggisamtyktini Niðan Horn 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.05.2016 36/16  

2 Klaksvíkar Býráð 26.05.2016 38/16  

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til fylgjandi samtyktir í málinum: UBN 29.06.2015 og 30.11.2015, TN 01.07.2015 og 

Klaksvíkar Býráð 09.07.2015 og 10.12.2015. 

 

8. januar 2016 bleiv málið - samsvarandi býráðssamtyktini frá 10. 12. 2015 - saman við innkomnum 

mótmælum, sent  Heilsu- og Innlendismálaráðnum til góðkenningar. 

 

11. mars 2016 kunnar Heilsu- og Innlendismálaráðið kommununa um, at Býarskipanarnevnd Landsins 

tekur undir við mótmælunum og mælir frá, at ætlaða reguleringin av byggisamtyktini verður góðkend. 

 

Áðrenn Heilsu- og Innlendismálaráðið avgreiðir málið, spyrja tey, um býráðið hevur nakað at viðmerkja til 

niðurstøðu Býarskipanarnevndarinnar.   

 

Lógargrundarlag:  

Býarskipanarlógin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

- 

 

Tilmæli:  
Vísandi til tungtvigandi kærur, niðurstøðu Lands-Býarskipanarnevndarinnar og seinni innkomið mál frá 

Yvirfriðingarnevndini (mál 16/00508, sum stendur á skrá eftir hetta málið), metir Tekniska Umsiting tað 

vera rætt at endurskoða samtyktir býráðsins einaferð enn, og mælir út frá tí til at virða kæraranna mótmæli 

og Býarskipanarnevndarinnar niðurstøðu í málinum. 

 

UBN 18-05-2016: Ein meiriluti, Kristian Eli Zachariasen, Signhild V. Johannesen og Jóhann Lützen tekur 

undir við minnilutanum í MeN 18-05-2016. Ein minniluti, Gunvá við Keldu og Erling Petersen, tekur undir 

við meirilutanum í MeN 18-05-2016. 

 

Býráðsins samtykt 26-05-2016 

Atli S. Justinussen luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni og fór av fundinum. Inn kom næstvaldi 

á listanum, Hallstein E. Jacobsen. 

 

Atkvøtt varð fyri minnilutatilmælinum í UBN 18-05-2015. Tað varð samtykt við 6 atkvøðum fyri – GvK, 

EÓP, EP, HEJ, HJS og KMP – 4 atkvøðum ímóti – ÓK, JL, SVJ og KEZ – og 1 blonkum - JS. 

 

Hallstein E. Jacobsen fór so av fundinum, og Atli S. Justinussen tók aftur sæti.  
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39/16  

16/00508 Friðingarnevndin um friðing av bøgarði o.ø. í Uppsalabø 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.05.2016 35/16  

2 Mentanarnevndin 18.05.2016 24/16  

3 Klaksvíkar Býráð 26.05.2016 39/16  

 

Frágreiðing um málið: 

Skriv dagf. 27. apríl 2016  er komið frá Yvirfriðingarnevndini, har biðið verður um viðmerkingar til tilmæli 

frá Náttúrufriðingarnevndini fyri Norðoya Sýslu um at friða gamla bøgarðin – frá Uppsølum til 

tunnilsvegin, kelduna og teigarnar sunnanfyri húsini á Uppsølum. (sí mynd 1) 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Økið og bøgarður,                  talan er um 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 

............................ 

 

 

Tekniska Umsiting vísir á hesar staðfestingar í samband við umrødda øki: 

 

Byggisamtyktarliga: 

Partur av umrødda øki liggur í økisparti A4 (Blandað íbúðar- og vinnuøki): (sí mynd 2) 

 

bøgarður 
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Mynd 2 

 

 
Mynd 3 – bláa økið vísir partin av øki A4 sunnanfyri bøgarðin 

 

Álit/tilmæli frá Varðveitingarbólkinum frá 2014, sum býráðið á fundi 29.01.2015 hevur samtykt at 

nýta sum náttúrligt og neyðugt arbeiðsskjal í málum, sum viðvíkja teimum - í álitinum – nevndu 

støðum og bygningum: (sí mynd 4 og tekstin niðanfyri tikin beinleiðis úr tilmælinum frá 

Varðveitingarbólkinum) 
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Mynd 4 

 

 

 
 

. 
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Lógargrundarlag:  

Náttúrufriðingarlógin (avrit úr lógini) 

§ 6. Eftir reglunum í hesi lóg kunnu friðingartiltøk setast í verk viðvíkjandi 

1)   økir á landi, á vøtnum og áum, tá ið friðingin má haldast ynskjandi av vísindaligum ella søguligum 

orsøkum, 
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2)   onnur økir, ið bera av í vakurleika, liggja væl fyri ella hava sereyðkennir í landslagnum, plantigróðri 

ella djóralívi, hava munandi týdning fyri fólk, har íroknað støð, har frítt útsýni er, niðursettar plantur, 

grótgarðar o.a.t., sum hevur tílíkan týdning, 

Fíggjarligar avleiðingar: 

- 

 

Tilmæli: 

Tekniska Umsiting mælir til at svara Yvirfriðingarnevndini at  

 umsitingin hevur ongar viðmerkingar til friðing av bøgarðinum (hetta sjálvandi treytað av, at tikið 

verður undir við tilmælinum í máli 15/00548) 

 ger vart við, at partur (uml. 2.700 m2) av tilmælta friðingarøkinum sunnanfyri/eystanfyri bøgarðin 

er útlagdur sum A4-øki (blandað íbúðar- og vinnuendamál) og mælir til  

1. at spurningurin um friðing  av økinum millum bøgarðin og økispart A3 verður umhugsaður 

til aftaná summaferiuna 

og at upplýst verður,  

2. at tilmælið frá Varðveitingarbólkinum um Serstaka Byggisamtykt fyri eitt belti uppá uml. 20 

metrar eystanfyri Uppsalagøtu og suður móti bøgarðinum verður tikið upp í samband við 

heildarendurskoðan av byggisamtyktini. 

MeN 18-05-2016: Ein meiriluti, Steinbjørn O. Jacobsen, Gunvá við Keldu og Eyðstein Poulsen, mælir til 

at halda fast við býráðssamtykt, dagf. 9. juli 2015, vísandi til frágreiðing frá umsitingini, dagf. 4. juni 2015. 
 

Ein minniluti, Signhild V. Johannesen og Jóhann Lützen, tekur undir við minnilutanum á býráðsfundinum 

10. des 2015. 

 

UBN 18-05-2016: Ein meirluti, KEZ, SVJ og JL, tekur undir við minnilutanum í MeN 18-05-2016. Ein 

minniluti, GvK og EP, tekur undir við meirilutanum í MeN 18-05-2016. 

 

 

Býráðsins samtykt 26-05-2016 

Málið tikið av skrá, vísandi til samtyktina í málinum frammanundan, býráðsmál nr. 38/16 

[Lagre]  

 

40/16  

16/00445 Uppskot um nýggjan lim í Integratiónsnevndina 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Klaksvíkar Býráð 26.05.2016 40/16  

 

Frágreiðing um málið: 

Kinga Eysturland, nevndarlimur í Integratiónsnevndini, legði uppskot fram um at velja nýggjan lim í 

nevndina. Integratiónsnevndin samtykti tann 4. mai 2016 at heita á býráðið um at velja Veroniku Zapata til 

varalim í Integratiónsnevndini.  

Býráðið hevur valt 5 tilflytarar í kommununi, Kinga Eysturland, Jean Guðjonsson, Rainer Latupeirissa, 

Sadiqull Patawary og Catherine Steinberg. Sambært viðtøkunum kunnu 7 umboð veljast fyri tilflytararnar í 

kommununi. Viðtøkurnar siga onki um varalimir, tískil er ongin forðing fyri at velja ein varalim. 
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Veronika Zapata lýkur allar treytirnar fyri at taka sæti í Integratiónsnevndini. Hon er úr Argentina og hevur 

búð í Føroyum í 5 ár og flutti til Klaksvíkar fyri trimum árum síðani. Hon hevur eina útbúgving innan list, 

og er hon sera áhugað í arbeiðinum, sum Integratiónsnevndin ger og ynskir at hjálpa til í samfelagnum ísb. 

við útlendingar í Klaksvík. 

 

Integratiónsnevndin varð í fyrsta umfari skipað sum serstøk nevnd í eina 1-ára royndartíð, galdandi fyri 

tíðarskeiðið 1. oktober 2015 - 30. september 2016. 

Eftir royndartíðina verður ein eftirmeting gjørd og løgd fyri býráðið, har støða eisini skal takast til, um 

Integratiónsnevndin skal skipast sum ein føst nevnd í kommunubygnaðinum ella ikki. Tí er tað umráðandi, 

at nevndin sleppur at royna seg, so best kemur burturúr. 

 

Lógargrundarlag:  

Viðtøkurnar fyri integratiónsnevndina 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongin 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til at velja Veroniku Zapata sum varalim í Integratiónsnevndina royndartíðina út. 

 

Býráðsins samtykt 26-05-2016 

Tilmælið einmælt samtykt, og Veronika Zapata er vald til varalim í Integratiónsnevndini. 

[Lagre]  

 

 

41/16  

13/00701 Góðkenning av viðtøkubroytingum v.m - Sj.u. Kráarbrekku 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Fíggjarnevndin 24.05.2016 41/16  

2 Klaksvíkar Býráð 26.05.2016 41/16  

 

Frágreiðing um málið: 

Í samband við at Sjálvsognarstovnurin undir Kráarbrekku er umskipaður, eru viðtøkurnar dagførdar og 

tillagaðar. 

 

Virksemið hjá stovninum er broytt. Stovnurin átti 24 íbúðir og Sambýlið á Heygnum. Íbúðirnar eru seldar 

til felagið Bústaðir. Bústaðir kemur nú framyvir at umsita hesar íbúðir. Sambýlið á Heygnum varð selt til 

NBH (Norðoya Bú- og Heimatænasta). 

 

Íbúðirnar vórðu seldar fyri 17,8 mió. kr. og Sambýlið á Heygnum fyri 20 mió. kr. Tilsamans 37,8 mió. kr. 

Tá ið øll lán vóru afturgoldin, vóru ognir í tøkum peningi á 14,6 mió. kr. Hendan áogn í tøkum peningi 

mótsvarast av eini eginogn á 8,8 mió. kr. og ein millumrokning hjá Klaksvíkar kommunu á 5,8 mió. kr. 

 

Í samband við at Klaksvíkar kommuna og Bústaðir fóru undir verkætlanina Biskupstorg, í miðbýnum í 

Klaksvík, avgjørdi stýrið fyri Sjálvsognarstovnin undir Kráarbrekku, at sjálvsognarstovnurin skuldi standa 

fyri hesi verkætlan. 

Stovnsfæ sjálvsognarstovnsins var við stovnan 5,2 mió. kr. Parturin hjá Klaksvíkar kommunu var 3,9 mió. 

kr. og hjá Bústaðir 1,3 mió. kr. 
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Í samband við nýggju verkætlanina Biskupstorg var somuleiðis semja um at umskipa stovnin á tann hátt, at 

eigaralutfallið millum Klaksvíkar kommunu og Bústaðir skuldu javnsetast á tann hátt, at Bústaðir økti 

teirra innskot útfrá innara virðinum í felagnum, ið tilsamans kravdi eitt innskot á 4,4 mió. kr. Somuleiðis 

var semja um, at Klaksvíkar kommuna skuldi umleggja millumrokningina á 5,8 mió. kr. sum stovsfæ, og 

Bústaðir skjóta somu upphædd inn sum stovnsfæ. Eftir hesa fíggjarligu umskipan var eginognin 24,8 mió. 

kr.  

 

Í samband við viðtøkubroytingarnar var valt at hækka stovnsfæið frá 5,2 mió. kr. til 24 mió. kr. 

Klaksvsvíkar kommuna 12 mió. kr og Bústaðir 12 mió. kr. Restin, tær 800 tús. kr., eru settar í tiltaksgrunn. 

 

§2 í viðtøkunum er broytt í tráð við hesar broytingar. 

 

Somuleiðis var semja um at broyta nevndarsamansetingina til, at stovnararnir velja tríggjar limir í part. §4 

er broytt samsvarandi. 

 

Í § 5 stk. 3 og stk. 4 er ásett, at leiguprísir v.m og umsitingin verður skipað av og eftir teimum 

umsitingarligu reglum, ið Bústaðir virkar eftir. 

 

Lógargrundarlag:  

Viðtøkur fyri Sjálvsognarstovnin undir Kráarbrekku, dagf. 20. apríl 2016 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til, at tikið verður undir við gjørdu viðtøkubroytingunum fyri Sjálvsognarstovnin undir 

Kráarbrekku. 

 

FíN 24-05-2016: Nevndin tekur undir við gjørdu viðtøkubroytingunum fyri Sjálvsognarstovnin undir 

Kráarbrekku. 

 

Býráðsins samtykt 26-05-2016 

Tilmælið frá FíN 24-05-2016 einmælt samtykt. 

 

[Lagre]  

 

42/16  

11/00160 Búmerki til á Skúlatrøð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung" 17.05.2016 17/16  

2 Klaksvíkar Býráð 26.05.2016 42/16  

 

Frágreiðing um málið: 

Á fundi í trivnaðarnevndini børn & ung tann 03.11.15 var samtykt, at umsitingin fær heimild til at heita á 

eina grafiska fyritøku at gera búmerki til á Skúlatrøð, og at úrslitið av tí verður lagt fyri nevndir og býráð til 

støðutakan. 

 

Fyrispurningur varð síðani sendur grafisku fyritøkuni Grafia um møguleika teirra at átaka sær uppgávuna at 

gera búmerki á Skúlatrøð og fyri hvønn kostnað. 
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Grafia átók sær uppgávuna. Viðfest eru uppskot teirra til búmerki á Skúlatrøð.    

 

Skúlastýrið á Skúlatrøð hevur havt uppskot til búmerki frá Grafia til viðgerðar á fundum 7. mars og 4. apríl 

2016. Grafia hevði tvey uppskot við ymiskum litum. 

 

Meirilutin í skúlastýrinum vil mæla býráðnum til at nýta runda búmerkið við fræunum og dámdi best litirnar, 

har fræini eru ljósablá.  

 

Búmerkið er ein mynd, og grafiska fyritøkan leggur upp til, at viðgera tað sum eina mynd við tí fríleika ella 

listarliga frælsi, sum tað gevur (eitt nú hevur hon í búmerkinum tilvitað valt at skriva navnið ”Skúlatrøð” við 

lítla ”s”). Meiningin er so, at tá ið skrivað verður í t.d. brøvum, lýsingum og øðrum, at navnið tá verður 

skrivað á málsliga rættan hátt, men tá ið búmerkið stendur, so er tað sum ein mynd við nevnda frælsi. Roknað 

verður við, at skúlin fer at seta búmerkið upp á fleiri støðum/síðum av bygningunum á Skúlatrøð – í ymsum 

støddum, sum tað nú hóskar best. 

 

Lógargrundarlag:  

Fólkaskúlalógin, § 32, stk. 1, ásetur, at ein skúlabygnaður skal verða gjørdur fyri fólkaskúlan í kommununi. 

Búmerki er partur av samleikanum saman við navninum á skúlanum. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Samtykt er, at hesin kostnaður – eins og gjørt varð í sambandi við tilgongdina at leggja skúlarnar saman – 

verður fíggjaður av avsetingini til bygging av nýggjum skúla. 

 

Uppgávan at gera búmerki á Skúlatrøð varð givin til Grafia. Kostnaðurin er kr. 15.000. 

 

Tilmæli:  
Umsitingin mælir til, at tikið verður undir við tilmælinum frá skúlastýrinum á Skúlatrøð um, at búmerkið á 

Skúlatrøð verður runda búmerkið við ljósabláu fræunum.  

  

TrN B&U 17-05-2016: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum dagfest 06.05.16. 

 

Býráðsins samtykt 26-05-2016 

Tilmælið frá TrN B&U 17-05-2016 einmælt samtykt. 

 

[Lagre]  

 

43/16  

16/00544 Staðseting - møguligt framtíðar grótbrot 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 18.05.2016 43/16  

2 Havna- og Vinnunevndin 20.05.2016 14/16  

3 Tekniska Nevnd 18.05.2016 19/16  

4 Fíggjarnevndin 24.05.2016 40/16  

5 Klaksvíkar Býráð 26.05.2016 43/16  

 

Frágreiðing um málið: 

Grótvirkið á Strond er nú niðurlagt, og onki virksemi er fyribils. Maskinur og útgerð eru flutt niðan á 

ídnaðarøkið við Borðoyarvík, har arbeitt verður við at klárgera økið til komandi vinnuøkir. 
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Enn hevur býráðið ikki gjørt av, hvar eitt komandi grótbrot skal vera. Ymiskar staðsetingar hava verið 

umrøddar seinastu árini, men ongantíð er nøkur avgerð tikin. Strandadalur, Svartidalur, vestanfyri 

Hálgafelli og Taravík, har uppmátingar og tekningar eru tøkar, hava verið umrødd. 

 

Umsitingin hevur í hesum sambandi umrøtt ymiskar møguleikar fyri staðseting, men trupult er at finna øki, 

sum ikki vil skemma í nátturuni. Fyrrverandi grótbrot, á Bumshamri og á Strond, hava verið misprýði í 

náttúruni, og tað hevur tikið nógv ár at fríðka aftur, so frægt sum tað nú einaferð er. 

 

Samanumtikið verður mett, at besta staðseting av einum nýggjum grótbroti er í Torvadali. Dalurin liggur 

soleiðis fyri, at ikki sæst frá bygdum øki, og rímiliga lætt er at koma til. Umsitingin hevur eisini fingið 

ábendingar frá serkønum fólki um, at tilfarið í økinum er egnað til grótframleiðslu. 

 

Upplýsast skal, at fundur hevur verið millum borgarstjóran, kommunustjóran og tekniska stjóran við Jákup 

Skoradal, ið er bóndi í økinum. Jákup er sinnaður at fara í eina tilgongd og er sum heild jaligur yvir fyri, at 

nýtt grótbrot verður gjørt í Torvadali. 

 

Verður valt at fylgja tilmælinum frá umsitingini um staðseting, verður umsitingin at taka upp samskifti við 

bóndan og lýsa málið nærri við atliti til økisbroytingar við meira.  

 

Málið verður tí lagt fyri politisku skipanina til viðgerðar. 

 

Lógargrundarlag:  

Ongin viðmerking 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Enn er ov tíðliga at siga, hvussu stórar fíggjarligar avleiðingar verða við at staðseta grótbrotið í Torvadali, 

men verður hetta ætlandi lýst nærri, tá ið málið verður lagt fyri nevnd aftur. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til, at nevndir og býráð taka eina prinsipiella avgerð um staðseting. 

 

TN 18-05-2016: Nevndin mælir til at kanna umhvørvisárin og kostnað av grótbroti í Torvadali, áðrenn 

støða verður tikin. 

 

UBN 18-05-2016: Nevndin tekur undir við TN 18-05-2016. 

 

HaVN 20-05-2016: Nevndin tekur undir við UBN 18-05-2016. 

 

FíN 24-05-2016:  Nevndin tekur undir við HaVN 20-05-2016. 

 

Býráðsins samtykt 26-05-2016 

Tilmælið frá FíN 24-05-2016 einmælt samtykt. 

 

[Lagre]  
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44/16  

11/00290 Bussleiðin víðkast til eisini at umfata Árnafjørð – eykajáttan, fyrra viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung" 17.05.2016 18/16  

2 Tekniska Nevnd 18.05.2016 15/16  

3 Fíggjarnevndin 24.05.2016 35/16  

4 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 26.05.2016 44/16  

5 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð    

 

Frágreiðing um málið: 

Býráðið samtykti á fundi 11. november 2015 at leingja royndartíðina hjá kommunalu bussleiðini við einum 

ári. Bussleiðin byrjaði í juli 2014, og endar royndartíðin sostatt 31. desember í 2016. Málið skal tí takast 

upp til endurskoðan, og støða skal eisini takast til framhald av bussleiðini. 

 

Skúlabarnakoyringin og serflutningsskipanin vóru ikki partur av málinum, men síðani hevur Býráðið 

samtykt at avtaka skúlabarnakoyringina til Ánirnar og Norðoyri, og víst verður ístaðin til kommunalu buss-

leiðina, sum við broyttum koyritíðum liggur tættari upp at tímatalvuni hjá skúlanum. 

 

At víðka bussleiðina til at umfata Árnafjørð er eisini mál, sum arbeitt verður við, og sum kunnugt er 

uppskot komið frá býráðslimi um at víðka bussleiðina til eisini at umfata Árnafjørð. Í hesum sambandi 

hevur kommunan heitt á Askham Bussar um at um at koma við einum tilboði uppá at víðka bussleiðina til 

eisini at umfata Árnafjørð við sama koyritíttleika, sum Norðoyri og Ánirnar hava í dag.  

 

Uppskot veitarans er (Askham Bussar), at ein minni brúktur lág-gólvsbussur (til barnavognar og 

koyristólar) í hóskandi stødd verður keyptur til koyringina. Talan verður sostatt um tríggjar býarbussar, har 

tann eini røkir Norðoyri, Ánirnar, Árnafjørð v.m. Við nevndu loysn kemur Árnafjørður at hava sama 

ferðatíttleika, sum Norðoyri og Ánirnar hava í dag (11 túrar hvønn vegin).  

   

Veitarin upplýsir, at við trimum bussum í rutu verður ikki neyðugt hjá ferðandi úr Ánunum at fara so árla 

frá húsum. Málið viðførir eisini, at eykabussurin, sum hjálpir til við flutningi á vestaru síðu í Klaksvík 

fyrsta túr á morgni, verður spardur burtur (eykarokningin fyri hendan er einar 140 tkr. um árið). 

  

Upplýst verður eisini, at fyrimunir eru við lítlum bussi, m.a. tá hugsað verður um tey smærru børnini í 

Ánunum, tí bussurin kann koyra heilt niðan til sethúsini við ferðandi, og bussurin kann somuleiðis koyra 

heilt út um kirkjugarðin í Árnafirði at venda. Annar stórur fyrimunur við triðja bussinum er, at skúla-

næmingar koma til skúlan á Skúlatrøð kl. 7:45 ístaðin fyri kl. 7:30. 

  

Krav veitarans viðvíkjandi tilboðnum er, at sáttmáli verður gjørdur partanna millum um triðja bussin.  

  

Eykakostnaðurin verður hesin:                             

 leingjan av verandi sáttmála í 2 ár - til 31.12.2018.    kr.  477.000,- + mvg árliga 

 leingjan av verandi sáttmála í 3 ár - til 31.12.2019.    kr.  397.000,- + mvg árliga 

 

Talan er um ein gulan buss við 16 sitiplássum og 7 standiplássum, sum lýkur øll trygdarkrøv v.m. 

Veitingartíðin er uml. 30 dagar. 

 

Umsitingin hevur áður kunnað viðkomandi nevndir og býráð um, at tað tekur eini tvey ár at fyrireika eina 

útbjóðing av einari vælvirkandi skipan, og at kommunan bert fyribils hevur sett upp skelting av 
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steðgiplássum. Talan er um eina avmarkaða skipan í mun til aðrastaðni í landinum (Tórshavn), men fleiri 

eru samd um, at kommunala bussskipanin virkar væl. 

 

TU hevur eisini gjørt vart við, at verður royndarverkætlanin sett í gongd sambært samtykta prinsippinum, 

má málið takast upp aftur í royndartíðini við atliti til, um haldast skal fram við kommunalari bussleið 

aftaná 2016. Og í játtandi føri má spurningurin um avseting í samband við útbjóðing, útvegan av 

bussskýlum og gerð av busslummum takast upp til viðgerðar. 

 

Lógargrundarlag:  

Ongin viðmerking. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Í inniverandi ári eru niðanfyri nevndi peningur tøkur á fíggjarætlan kommununnar til málsøkið: 

Bussleiðin innan kommunumark      kr. 3.500.000,- 

Skúlin felags (partur av gjaldi fyri flutningur skúlanæmingar)  kr.    238.000,- 

Samanlagt         kr. 3.738.000,- 

 

Um ein tvey ára sáttmáli verður gjørdur um triðja bussin, sum byrjar koyring 1. august 2016, verður 

samlaða gjaldið til Askham Bussar uml. 3.500.000,-. Hetta gevur eitt avlop til aðrar útreiðslur á 238 tkr., 

sum er ein minsta upphædd til kommunalu bussleiðina. Avsetingin til aðrar útreiðslur, í 2016, er 300 tkr.  

 

Í 2017 verður samlaða gjaldið til Askham Bussar 3,7 mió. kr. Verða aðrar útreiðslur taldar við, er neyðugt 

við einari avseting á minst 4,0 mió. kr.   

 

Umroknað til tímakostnað fyri hvønn buss er gjaldið 478,- kr./tíma, sum er ein lægri kostnaður enn tann, 

sum umsitingin hevði í huga, tá tann fyrsta avtalan varð gjørd við Askham Bussar. Ein av orsøkunum til 

hetta er, at talan er um brúktar bussar. 

 

Um málið verður samtykt, krevur hetta eisini eina broyting av fíggjarætlanini fyri 2016, tí kr. 238.000,- 

skulu flytast frá Skúlin Felags (flutningur skúlanæmingar) til Bussleiðina (innan kommunumark). 

 

Tilmæli:  
Upplýst verður, at býráðsleiðslan hevur heitt á umsitingina um at leggja málið fyri viðkomandi nevndir og 

býráð. Spurningurin er, um bussleiðin skal víðkast til eisini at umfata Árnafjørð, og um so er, um ein 

sáttmáli kann gerast við Askham Bussar, sum røkkur fram til 31. desember 2018 ella 31. desember 2019. 

 

Um so er, at royndartíðin verður longd til 31. desember 2018, gevur hetta kommununi betri stundir til at 

bjóða koyringina út. Hetta fer eisini at geva kommununi betri grundarlag út frá talinum av ferðandi, nú 

kommunan hevur útvegað teljiútgerð av ferðandi. 

 

Verður bussleiðin víðkað til eisini at umfata Árnafjørð við 11 túrum um dagin, so er eyðsæð, at 

flutningurin av skúlanæmingum til Árnafjarðar kann halda uppat. Árliga sparingin verður sambært hesum 

kr. 116.160,- (kr. 10.560,- x 11 mánaðir = kr. 116.160,-).  

 

Víst verður annars til viðfest notat frá løgfrøðingi kommununnar viðv. útbjóðing.  

 

Við hesum verður málið lagt fyri avvarðandi nevndir og býráð til viðgerðar/støðutakan. 

  

TrN B&U 17-05-2016: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum dagfest 10.05.2016. At leingja 

royndartíðina fram til 31.12.2019, og at bussleiðin umfatar Árnafjørð. 
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TN 18-05-2016: Nevndin tekur undir við viðtøkuni hjá TrN B&U 17-05-2016. 

 

FíN 24-05-2016: Nevndin tekur undir við TN 18-05-2016. 

 

Býráðsins samtykt 26-05-2016 

Tilmælið frá FíN 24-05-2016 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

 

45/16  

16/00575 Roknskapur og grannskoðanarprotokoll 2015 - Klaksvíkar kommuna 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Fíggjarnevndin 24.05.2016 34/16  

2 Klaksvíkar Býráð 26.05.2016 45/16  

 

Frágreiðing um málið: 

Ársroknskapur kommununnar og grannskoðanarprotokol fyri 2015 skulu endaliga góðkennast og 

undirskrivast av øllum kommunustýrislimunum. 

 

Lógargrundarlag:  

§ 53, stk. 2. í KL: Til tess at landsstýrismaðurin kann røkja sínar eftirlitsskyldur við fíggjarligu 

viðurskiftunum hjá kommununum, skulu tær lata honum: 

1) grannskoðaðan roknskap innan 1. juni eftir endað fíggjarár 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Onki at viðmerkja 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til, at FíN góðkennir uppskotini og beinir tey í býráðið til endaliga góðkenning og 

undirskrivingar. 

  

 

FíN 24-05-2016: Nevndin góðtekur uppskotini og beinir tey í býráðið til endaliga góðkenning og 

undirskrivingar. 

 

Býráðsins samtykt 26-05-2016 

Tilmælið frá FíN 24-05-2016 samtykt, og grannskoðaði ársroknskapurin fyri 2015 við tilhoyrandi 

grannskoðanarprotokoll góðkendur. 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 



 
     

   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 16 av 16 

 

46/16  

15/00166 PhD-granskingarverkætlan um samstarvandi læringshættir – Andriása D. 

Joensen - flyting millum konti, eykajáttan – seinna viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung" 12.04.2016 16/16  

2 Fíggjarnevndin 19.04.2016 26/16  

3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 21.04.2016 31/16  

4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 26.05.2016 46/16  

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð samtyk av býráðnum 21. apríl 2016. 

 

TrN B&U 12-04-2016: Nevndin tekur undir við tilmælinum 

 

FíN 19-04-2016: Nevndin tekur undir við TrN B&U 12-04-2016. 

  

Býráðsins samtykt 21-04-2016: Tilmælið frá FíN 19-04-2016 einmælt samtykt. 

 

Býráðsins samtykt 26-05-2016 

Einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

 

[Lagre]  

 

 

47/16  

12/01094 Nýggjur bilur - Spillivatnssamskiparin – eykajáttan, seinna viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 11.04.2016 23/16  

2 Fíggjarnevndin 19.04.2016 21/16  

3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 21.04.2016 33/16  

4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 26.05.2016 47/16  

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð samtykt av býráðnum 21. apríl 2016. 

 

UBN 11-04-2016: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest 06-04-2016. 

  

FíN 19-04-2016: Nevndin tekur undir við UBN 11-04-2016. 

  

Býráðsins samtykt 21-04-2016 

Tilmælið frá FíN 19-04-2016 einmælt samtykt. 

 

Býráðsins samtykt 26-05-2016 

Einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

[Lagre]  

 

FRAMMANFYRI STANDANDI MÁL ERU VIÐGJØRD Á ALMENNUM FUNDI 


