
Samtyktir fyri býráðsfundin 30. mai 2006 
  
Týsdagin hin 30. mai 2006 kl. 17:30 hevði Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi 
fundarskrá. 
  
  
68. 
2005-01-045 Umsókn um loyvi at hava handil. 
  
Vísandi til skriv frá 27. okt. 2005 og av Teknisku nevnd og Byggi- og býarskipanarnevndini tilmælta fundin 
millum eigararnar og borgarstjóran/tekn. ums. tann 18.01.06, hevur tekn. ums. niðanfyri nevnda uppskot til 
broyting fyri B-1 øki á Stongunum: 

1.       Økið verður lagt burturav til havnaendamál, eitt nú skrivstov-ur og goymslur í samb. við skipaferðslu 
og vøruavgreiðslu o.t., og til miðstaðarbygging so sum handlar, skrivstovur, bilstøðlar og tílíkt. 

2.       Byggingarstigið fyri økispartin má ikki fara uppum 0,8 
3.       Byggingin á økinum má ikki vera hægri enn 9,5m til mønuna, mált frá miðaljørildi. 
4.       Hús mugu ikki verða sett nærri bryggutrom enn fyriskipað er av avvarðandi havnamyndugleikum í 

vegleiðandi ætlan, ið galdandi er fyri økið. 
  
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við skrivi frá T.U. 12.04.06. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá Byggi- og býarskipanarnevndini 18.04.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
69 
2006-15-007 Umsókn um sundurbýti. 
  
Søkt verður um sundurbýti av matr. 8a á Norðoyri. T.U. mælir til at játta umsóknini. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 12.04.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
70. 
2002-03-114 Viðv. grundstykki í miðbýnum – FK 
  
Víst verður til fundarfrásøgn frá fundi við FK um lendi til handilsbygning. 
  
 fall við 4 atkvøðum fyri (JM, GVK,RN og KEZ) og 7 ímóti. 
Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt við 7 atkvøðum fyri og 3 ímóti (JM,GVK og RN) KEZ atkvøddi ikki. 
  
Ein meiriluti í Teknisku nevnd, Kristian F. Olsen, Jórun Høgnesen, Hans Arne Bertholdsen og Torleif Sigurðsson, 
mælir til, at FK fær ávíst eitt øki í Gerðabø, sí viðlagda kort. 
Ein minniluti, Rani Nolsøe, tekur støðu á býráðsfundinum. 
  
Býráðsins samtykt: 
Uppskot frá Jákupi Mikkelsen um at taka málið av skránni, fekk 4 atkvøður (JM,RN,GVK ogKEZ) fyri  og 7 ímóti 
og fall tí. Broytingaruppskot frá Jákupi Mikkelsen um at útseta málið til nærri kanningar fall við 4 atkvøðum fyri 
(JM, GVK,RN og KEZ) og 7 ímóti. 
Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt við 7 atkvøðum fyri og 3 ímóti (JM,GVK og RN) KEZ atkvøddi ikki. 
  
71. 
2006-19-030 Viðv. “gamla Dávavirkinum”. 
  
Vísandi til skriv, dagf. 21.03.06, mælir T.U. til, at nýtslumøgu-leikarnir fyri allar bygningarnar innanfyri B2.2 – 
økið, sum hava atgongd niðan á Stoksoyarvegin – frá Norðborg og heimeftir – verða víðkaðir, soleiðis at 
hæddin niðanmóti vegnum eisini kann nýtast til mentanarendamá. Mælt verður til, at broytingin verður tikin 
við í heildarætlanini, nú byggisamtyktin verður endurskoð-að. 
  
Havnanevndin tekur undir við T.U. 15.05.06. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. 15.05.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  



  
72. 
Viðv. bygging omanfyri vaskaríið – útkoyring til veg. 
  
Víst verður til viðgerðina av málinum í januar 2006. 
Eigarin , sum nú hevur fingið grundøki sítt matrikulerað omanfyri vaskaríið, boðar nú frá, at møguleikarnir fyri 
eini felagsloysn, har hann verður fluttur longur niðan á økið við felagsútkoyring á ringvegin, ikki letur seg gera, 
sí skriv frá T.U., 
sum  heldur fast við, at vegatkoman norðanfyri er nummar eitt, men tá eigaraviðurskiftini í økinum hava 
útviklað seg soleiðis, at lendið ikki fæst til keyps fyri kommununnar vanliga keypsprís, metir T.U., at vit kunnu 
liva við eini útkoyring afturat út á ring-vegin, treytað av at hendan verður so ovarliga á stykkinum sum gjørligt. 
Tó verður hildið, at ein síðsta roynd eigur at verða gjørd við eigaran av vegalendinum, har roynt verður at 
finna eina rímiliga loysn fyri vegalendi. 
  
Ferðslunevndin tekur undir við tilmælinum frá T.U. 11.05.06. 
  
Tekniska nevnd mælir til at: 
1 eingin útkoyring verður út á ringvegin av økinum. 
2 neyðugt lendi við Nýggjaveg verður latið til kommununa. 
3 Býráðssamtykt frá 1988 um veg norðanfyri vaskaríið verður    
   sett út gildi og atkomuvegur til økið verður eigarans. 
4 mælt verður til at stuðla útgrevstrinum við kr. 50.000. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt. 
  
73. 
2005-10-004 Grundøki við bátabrúgvarnar - Dragin 
  
Sí málsfrágreiðing og fylgiskjøl frá T.U. 11.05.06 har søkt verður um at fáa øki og loyvi  at byggja felagshøli 
suður úr strandferðslubygninginum, nú ”Emmaus” ætlanin er slept. 
T.U. metur hetta verða eina betri loysn enn málið við ”Emmaus” og mælir til at játta ”grunninum Dragin” 
umsøkta øki og leggja ta treyt á byggingina, at hon er í sama sniði sum verandi bygn-ingur er. 
  
Havnanevndin tekur undir við T.U. dagf. 11.05.06. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. 11.05.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Málið beint aftur í nevnd. 
  
74. 
Bygging í Árnafirði – byggilinja. 
  
Ivi hevur stungið seg upp viðv. byggilinju við vegi í øki A3 í Árnafirði. Serstaka byggisamtyktin sigur fylgjandi: 
”Framvið vegi g-h verður sett ein byggilinja 2m frá vegjaðara ella marki móti bilstøðlaøki. Henda linja er 
samstundis framsíðulinja. T.U. mælir til, at 3 tey norðastu byggioyvini verða útskrivaði við uml. 12 m frástøðu 
frá vegjaðara og tað sunnasta í linju við verandi hús smb. hjáløgdu tekning, dagf. 11.05.06. 
  
Tekniska nevnd mælir til at taka undir við skrivi frá T.U. 11.05.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
Atli S. Justinussen luttók ikki í viðgerðini av hesum máli, vegna ógegni. 
  
75. 
2006-17-025 Ársroknskapur og grannskoðanarprotokoll 2005. 
  
Málið hevur verið til kunning i Fíggjarnevndini. 
  
Býráðsins samtykt: 
Samtykt at góðkenna ársroknskapin og grannskoðanarprotokollina fyri árið 2005, og at málið um val av 
grannaskoðara verður tikið upp á næsta fundi. 
  
  
76. 
2005-19-065 Møgulig fótbóltshøll í Skálabotni. 
  
Málið verður við hesum lagt fyri viðkomandi nevndir og Býráðið. 
  
Borgarstjórin kunnaði Mentanarnevndina um málið. 



Nevndin heldur seg til tilmælið 11.01.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 17.05.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
77. 
2006-12-036 Dagtilhaldið – stuðul frá Almannastovuni. 
  
Býráðið samtykti tann 3 mei 06 at beina málið aftur í Sosialu nevnd til nýggja viðgerð. 
  
Sosiala nevnd hevur onga kontu at vísa á og mælir tí Fíggjar-nevndini til at játta írestandi pening – møguliga 
við eykajáttan 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við málinum og mælir til, at írestandi játtanin, kr. 200.000 verður fíggjað við eini 
eykajáttan. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
  
78. 
2006-12-028 Stuðul til um- og útbygging – N. Ellis- og Vistarheim. 
  
Vist verður til samtyktina í Sosialu nevnd 19.04.06. Sí skriv frá umsitingini 11.05.06. Málið verður lagt fyri til 
umrøðu og støðu-takan. 
  
Ein meiriluti í Sosialu nevnd, Eyðgunn Samuelsen, Gunvá við Keldu og Hans Arne Bertholdsen, vísir til málið 
um framtíðar-ætlanir fyri eldraøkið (mál nr. 2006-12-028) og mælir til, at ein heildarætlan verður gjørd fyri at 
nøkta tørvin. 
Ein minniluti, Jórun Høgnesen, mælir til at stuðla verkætlanini við 2.5 mió. Og at upphæddin verður sett á 
fíggjarætlanina í 2007 og 2008. 
  
Ein meiriluti í Fíggjarnevndini, Eyðgunn Samuelsen og Kristian Eli Zachariasen, tekur undir við meirilutanum í 
Sosialu nevnd 17.05.06. 
Ein minniluti, Steinbjørn O. Jacobsen, tekur undir við minni-lutanum í Sosialu nevnd 17.05.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá minnilutanum í Sosialu nevnd og Fíggjarnevndini og Fíggjarnevndini samtykt við 6 atkvøðum fyri 
(KFO,JM,ASJ,JH,RN og SOJ) og 4 ímóti (HAB,GVK,KEZ og EYS). 
TS atkvøddi ikki. 
  
  
79. 
Játtan 2006- Bókasavnið. 
  
Si skriv frá umsitingini, dagf.05.05.06 Pkt. 1 og 2, har skotið verður upp at taka peningin av kontu “Útbygging 
av Ósá-skúlanum” tá tað nú tykist sum um byggingini ikki verður sett í verk fyrr enn í 2007. 
  
Mentanarnevndin mælir frá at taka peningin av kontu “útbygging av Ósáskúlanum” – Nevndin tekur undir við 
Pkt. 2 í tilmæli 05.05.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Pkt. 1 í tilmæli frá umsitingini 05.05.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt við 7 atvøðum fyri  (JM,KFO,ASJ,SOJ,EYS,HAB, og KEZ) og 4 ímóti (GvK, 
JH,RN,TS). 
  
  
80. 
2006-01-014 Umbøn um játtan til víðkað tímatal – Kl. Tónlistaskúli. 
  
Mentanardeildarleiðarin og forkvinnan í Mentanarnevndin hava tosað saman um hetta mál og samdust um, at 

best hevði verið um Fíggjarnevndin tók hetta málið upp í sama viðfangi sum Bókasavnið. Um Fíggjarnevndin 
finnur útvegir fyri hesum máli verður hildið, at Mentanarnevndin eftirfylgjandi kann staðfesta/ taka undir við 
samtyktini. 



  
Fíggjarnevndin tekur undir við at játta Tónlistaskúlanum kr. 100.000 eyka í.s.v. økta tímatalið, og 
at peningurin verður fluttur millum kontur frá játtanini umbygging/ útbygging av 
Ziskatraðarskúlanum. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt við 6 stkvøðum fyri (JM,KFO,SOJ,EYS,HAB, og KEZ) og 5 ímóti 

(GVK,ASJ,JH,RN,TS) 


