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Klaksvíkar Býráð
Dagfesting:

12.12.2013 kl. 17:30

Nevndarlimir:

Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Gunvá við Keldu,
Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Kristian Eli Zachariasen,
Signhild V. Johannesen, Eyðstein Ó. Poulsen, Elsebeth Mercedis
Gunnleygdóttur, Atli S. Justinussen og Herfrí J. Sørensen

Onnur:

Tummas T. Eliasen, kommunustjóri
Jensa Anthoniussen, protokollførari

Málsyvirlit
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Áseting av fundardøgum býráðsins í 2014
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Uppfylgjan og dagføring av Spillivatnsætlanini
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11/00916

Byggibólkur fyri Skúlan á Ziskatrøð - tilmæli um víðari tilgongd

65/13

12/00810

Leysgangandi hundar

66/13

10/01013

Hjún í somu grøv (Kirkjugarðsnevndin) - nýggj viðgerð í des. 2013

67/13

13/01006

Umsókn um sundurbýti av matr.nr. 76b í Svínoy

68/13

13/01026

Sundurbýti av matr.nr. 120 í Svínoy

69/13

12/00621

Nýtt Blákrossheim; útgjald av stuðli í 2013 - flyting millum høvuðskontubólkar,
seinna viðgerð

70/13

13/01002

Broyting av fíggjarætlan 2013, Spillivatnsætlanin - eykajáttan, seinna viðgerð

71/13

13/01003

Broyting av figgjarætlan 2013, BBN - flyting millum kontur, seinna viðgerð
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62/13
13/01049 Áseting av fundardøgum býráðsins í 2014
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.12.2013

Málnr.
62/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Býráðið skal við ársbyrjan almannakunngera, nær og hvar vanligir kommunustýrisfundir verða hildnir. Á
seinasta býráðsfundinum í árinum avger býráðið vanliga, nær fundirnir fyri komandi árið skulu haldast.
Hesir fundardagar eru í uppskoti í 2014:
23. januar
20. februar
20. mars
24. apríl
22. mai

19. juni
11. september
9. oktober
13. november
11. desember

Fundir Klaksvíkar Býráðs verða vanliga hildnir í Býráðshøllini - Nólsoyar Páls gøta 32, Klaksvík - kl.
17:30.
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin:
§ 13. Kommunustýrið hevur vanliga fund eina ferð um mánaðin. ... Almannakunngjørt skal verða við
ársbyrjan, nær og hvar vanligir kommunustýrisfundir verða hildnir.
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Mælt verður býráðnum til at taka støðu til uppskotnu fundardagarnar.

BýR 12-12-2013:
Samtykt.

63/13
10/00334 Uppfylgjan og dagføring av Spillivatnsætlanini
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Tekniska Nevnd
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
02.12.2013
09.12.2013
10.12.2013
12.12.2013

Frágreiðing um málið:
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Málnr.
20/13
49/13
79/13
63/13

Váttað
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Víst verður til skriv frá teknisku umsiting, dagfest 25. nov. 2013, har greitt verður frá skipanini av
spillivatnsarbeiðnum og tíðarætlanini.
Lógargrundarlag:
Fíggjarligar avleiðingar:
Neyðugt er, at peningur verður avsettur hvørt ár til endamálið. Tí mugu núsitandi og komandi býráð fylgja
hesum arbeiði upp og avseta neyðuga peningin fram til og við 2020.
Tilmæli:
Tekniska umsiting mælir til, at nevndir og býráð samtykkja dagførdu spillivatnsætlanina, so fráboðan kann
sendast Umhvørvisstovuni um dagføringina.
Eisini er ætlanin at leggja hesa dagføring út á heimasíðu kommununnar, so borgarar í kommununi kunnu
síggja, nær spillivatnsarbeiðið verður framt í teirra øki.
UBN 02-12-2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting, dagf. 25-11-2013.
TN 09-12-2013: Nevndin tekur undir við viðtøkuni hjá UBN, dagf. 02-12-2013.
FíN 10-12-2013: Nevndin tekur undir við UBN 02-12-2013 og TN 09-12-2013.

BýR 12-12-2013:
Samtykt.

64/13
11/00916 Skúlabygging - byggibólkur fyri Skúlan á Ziskatrøð - víðari tilgongd
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung"
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
02.12.2013
03.12.2013
10.12.2013
12.12.2013

Málnr.
26/13
12/13
81/13
64/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá Trivnaðardeildini, dagfest 27. nov. 2013, har greitt verður frá málinum og komið
verður inn á nøkur høvuðsøkir í sambandi við víðari tilgongdina: fíggjarliga, tekniskt, samanbygging,
tíðarætlan og manning av dagførdum byggibólki.
Skotið verður upp, at niðanfyri nevndu persónar verða valdir í bygginevndina fyri bygging av nýggjum
Skúla á Ziskatrøð:
Jóhann Lützen, formaður í Trivnaðarnevndini Børn og Ung – umboð fyri nevndina
John Færø, trivnaðarstjóri / Tonja Ziskason, toymisleiðari – umboð fyri Trivnaðardeildina
Óli Jákup Joensen, skúlastjóri – umboð fyri Skúlan á Ziskatrøð
Eitt umboð fyri lærararnar í Skúlanum á Ziskatrøð
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Hans Fróði Hansen, byggifrøðingur – umboð fyri Teknisku Deild
Mildrid á Lógv, skúlastýrisforkvinna – umboð fyri Skúlastýrið á Ziskatrøð
Málið verður lagt fyri avvarðandi nevndir og býráð við tilmæli um samtykt av tí í omanfyri nevnda skrivi
tilmælta leisti.
Lógargrundarlag:
Fólkaskúlalógin §47, stk. 1, 3, 5 og 6 (ábyrgd kommununnar fyri fólkaskúlanum), §57, stk. 1 og 4 (ábyrgd
landsstýrisins fyri fólkaskúlanum) og § 52, stk. 3 og 4 (ábyrgd skýlastýrisins fyri fólkaskúlanum)
Fíggjarligar avleiðingar:
Neyðuga upphæddin er sett av í samtyktu fíggjarætlanini fyri 2014.
Tilmæli:
Mælt verður nevndum og býráði til at taka undir við tí í skrivinum dagfest 27. nov. 2013 tilmælta leisti og
tíðarætlan fyri víðari tilgongdina í málinum.
UBN 02-12-2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum dagf. 27-11-2013, men nevndin ger vart við, at av
avsettu pengunum er partur settur av til Skúlan við Ósánna.
TrN B&U 03-12-2013: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum dagfest 27-11-2013. Í tráð við
býráðssamtyktina um samstarv millum skúlarnar varð avgjørt, at skúlastjórin í Skúlanum við Ósánna eisini
verður við í byggibólkinum.
FíN 10-12-2013: Nevndin tekur undir við UBN 02-12-2013 og TrN B&U 03-12-2013.

BýR 12-12-2013:
Samtykt.

65/13
12/00810 Leysgangandi hundar
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
02.12.2013
10.12.2013
12.12.2013

Málnr.
29/13
K-19/13
65/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið um at seta í gildi kunngerð um skyldu at hava hund í bandi í Klaksvík var viðgjørt í BBN og FíN í
oktober umfarinum. Mælt varð tá til at góðkenna uppskotið til kunngerðina og senda Vinnumálaráðnum
umsókn um góðkenning. BBN tók undir við tilmælinum frá umsitingini, dagf. 29.09.2013, og FíN tók
undir við BBN og heitti á BBN um at finna økir, har hundar kunnu ganga leysir, og at økini eru klár,
áðrenn kunngerðin verður sett í gildi.
Kunngerðin verður bert sett í gildi, har hundaøkir eru. Viðheft er kort, ið vísir tvey økir í Klaksvík - undir
Brekkuenda sunnanfyri ovara kirkjugarð úti í Bug og millum Garðaveg og Jørundsgøtu - Sostatt verður
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kunngerðin bert galdandi í Klaksvíkarøkinum, og ikki í Árnafirði, Svínoy, Mikladali og Trøllanesi fyrr enn
vit hava fingið hundaøkir har.
Sambært § 3, stk. 5 í Løgtingslóg nr. 82 frá 19. juni 1990 um hundar “kann Landsstýrið eftir tilmæli frá býella bygdaráði áseta, at hundur í kommununi á teimum í stk. 1 nevndu støðum skal havast í bandi.” Tí skal
málið eisini viðgerðast í býráðnum.
Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr. 82 frá 19. juni 1990 um hundar
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Mælt verður til at góðkenna uppskotnu kunngerðina, so umsókn kann sendast Vinnumálaráðnum um
ígildiskomu av kunngerðini í Klaksvíkar Kommunu.
UBN 02-12-2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagf. 28-11-2013 og biður
umsitingina taka atlit til grannar og møguliga grannahoyring.
FíN 10-12-2013: Málið verið til kunning.

BýR 12-12-2013:
Samtykt

66/13
10/01013 Hjún í somu grøv (Kirkjugarðsnevndin) - nýggj viðgerð í des. 2013
Viðgjørt av
1 Tekniska Nevnd
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
09.12.2013
12.12.2013

Málnr.
52/13
66/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið um hjún í somu grøv hevur fingið drúgva viðgerð í nevndum og í býráði. Víst verður í hesum
sambandi til viðfest skjøl, sum sýna, at málið er viðgjørt fyrstu ferð í 1998.
Niðurstøða er gjørd í málinum í desember 2011, tá býráðið samtykti at halda seg til friðingartíðina upp á 30
ár. Men eru tað meir enn 30 ár ímillum gravsetanirnar, so er møguleikin opin, og tá kann loyvi verða givið,
um avvarðandi taka undir við málinum.
Kirkjugarðsnevndin hevur viðgjørt málið um hjún í somu grøv tann 20. nov. 2013 og verður aftur mælt til,
at hjún kunnu verða grivin í somu grøv. Formaðurin í Teknisku Nevnd møtti á nevnda fundi, og ynskti
hann málið á skrá hjá Teknisku Nevnd.
Lógargrundarlag:
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Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Vegna formannin í Teknisku Nevnd verður málið lagt fyri nevndina til viðgerðar.
TN 09-12-2013: Nevndin tekur undir við viðtøkuni hjá Kirkjugarðsnevndini, dagf. 20-11-2013. Nevndin
mælir til, at málið fær virknað frá 1. juli 2014.

BýR 12-12-2013:
Samtykt at taka undir við Teknisku Nevnd 09-12-2013.

67/13
13/01006 Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 76b í Svínoy
Viðgjørt av
1 Svínoyarnevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
27.11.2013
02.12.2013
12.12.2013

Málnr.
29/13
21/13
67/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til móttikna umsókn dagf. 06.11.2013.
Ognin matr. nr. 76b í Svínoy liggur í tveimum pørtum – annar parturin sum neyst og hin sum úthús/hjallur.
Í samband við at arbeitt verður við at selja neystið til bátasavn, søkir eigarin um loyvi at matrikulera
partarnar báðar við hvør sínum matrikulnummari. Tilsamans er ognin 162 m2, og verður við sundurbýtinum
neystaparturin 93 m2 og úthúsparturin 69 m2.

Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr. 64 frá 11. des. 1962 seinast broytt við lóg nr. 82 frá 25. mai 2009.
Fíggjarligar avleiðingar:
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Tilmæli:
Við grundarlag í at báðir partar liggja í øki við neystum og úthúsum, sum sambært uppskoti til
byggisamtykt fyri Svínoy liggur í økisparti D40, útlagt til neystaøki, mælir T.U. til at viðmæla umsóknini.
SvínoyarN 27-11-2013: Nevndin tekur undir við tilmæli frá teknisku umsiting dagf. 14-11-2013.
UBN 02-12-2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagf. 14-11-2013.

BýR 12-12-2013:
Samtykt

68/13
13/01026 Sundurbýti av matr. nr. 120 í Svínoy
Viðgjørt av
1 Svínoyarnevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
27.11.2013
02.12.2013
12.12.2013

Málnr.
28/13
22/13
68/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til móttiknu umsókn um sundurbýti av matr. nr. 120 í Svínoy.
Enn fyriliggur ongin góðkend byggisamtykt fyri Svínoyar bygd, men í lýsta uppskoti til byggisamtykt, sum
hevur ligið frammi alment, verður lagt upp til, at eystari partur av matr. nr. 120 verður útlagdur sum F3
(frítíðarøki), meðan vestari partur liggur í landbúnaðarøki. Onki mótmæli er innkomið uppá uppskotnu
byggisamtyktarligu útleggingina av umrødda øki.

Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr. 64 frá 11. des. 1962 um matrikulering og sundurbýti
Fíggjarligar avleiðingar:
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Tilmæli:
Út frá omanfyrinevnda hevur Tekniska Umsiting ongar viðmerkingar til ætlaða sundurbýtið.
SvínoyarN 27-11-2013: Nevndin mælir til, at málið verður tikið uppaftur, tá bygdarætlan er samtykt fyri
Svínoy.
UBN 02-12-2013: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagf. 18-11-2013.

BýR 12-12-2013:
Samtykt

69/13
12/00621 Nýtt Blákrossheim; útgjald av stuðli í 2013 - flyting millum høvuðskontubólkar, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.12.2013

Málnr.
69/13

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferða samtykt av býráðnum 21. nov. 2013
Lógargrundarlag:
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Mælt verður býráðnum til at samtykkja eykajáttanina við seinnu viðgerð.

BýR 12-12-2013:
Samtykt

70/13
13/01002 Broyting av fíggjarætlan 2013, Spillivatnsætlanin - eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.12.2013

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð samtykt av býráðnum 21. nov. 2013.
Lógargrundarlag:
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Váttað

KLAKSVÍKAR KOMMUNA

Postboks 2 . FO-710 Klaksvík . Faroe Islands . Tlf. 410000 . Fax. 410001

Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Mælt verður býráðnum til at samtykkja eykajáttanina við seinnu viðgerð.

BýR 12-12-2013:
Samtykt

71/13
13/01003 Broyting av figgjarætlan 2013, BBN - flyting millum kontur, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.12.2013

Málnr.
71/13

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð samtykt av býráðnum 21. nov.. 2013.
Lógargrundarlag:
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Mælt verður býráðnum til at samtykkja eykajáttanina við seinnu viðgerð.

BýR 12-12-2013:
Samtykt

Síða 158

Váttað

