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94/19

19/00599-2

Umsókn um sundurbýti og samanlegging av jørð á Strond og á Skálatoftum

95/19

13/00225-53

Oljubryggjan á Grótrætt - Fremjan av arbeiði

96/19

16/00544-30

Grót- og tilfarssøla sunnan fyri ídnaðarøkið undir Hamri
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16/00196-69

Innandura spælipláss - útbjóðing

98/19

17/00262-119

Arbeiðið við Djúpumýru

99/19

19/00425-10

Skúlabygging á Skúlatrøð - leiga av teldum, flokstalvum v.m.

100/19

19/00632-5

Innrætting av Serdeildini á Skúlatrøð – eykajáttan, fyrra viðgerð

101/19

13/00759-74

Gøta framvið Nólsoyar Páls húsinum – eykajáttan, fyrra viðgerð

102/19

19/00700-6

Umsókn um stuðul til jólaskip – eykajáttan, fyrra viðgerð

103/19

17/00148-87

Minnisvarði - Elinborg Lützen, listakvinna 100 ár - flyting millum kontur,
seinna viðgerð

104/19

18/01235-10

Meirútreiðslur vegna økt barnatal í Snjallubjallu – eykajáttan, seinna
viðgerð

105/19

19/00136-5

Hoyriútgerð til skúlanæming á Skúlatrøð – Sernám – eykajáttan, seinna
viðgerð

106/19

19/00472-8

Játtanin til NR – játtan í mun til tørvin – eykajáttan, seinna viðgerð
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90/19
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
01.07.2019

Málnr.
90/19

16/01194-97 Val av limi í "Valstýrið í Klaksvík fyri býráðs-, løgtings- og fólkatingsval"
Frágreiðing um málið:
Jógvan S. Samuelsen, ið varð valdur í “Valstýrið í Klaksvík fyri býráðs-, løgtings- og fólkatingsval” av
býráðnum 26. januar 2017, er fluttur og hevur boðað frá, at hann ikki longur er tøkur til arbeiðið í stýrinum
og ynskir at verða loystur frá hesi uppgávuni. Býráðið verður tí at velja annað umboð í valstýrið, tað sum
eftir er av hesi býráðssetuni.
Lógargrundarlag:
Kommunuvallógin: (Ll. nr. 44, 1972, §8, stk. 3)
Løgtingsvallógin: (Ll. 49, 1978, § 20, stk. 1)
Fólkatingsvallógin: (Lov 458, 1993, § 19)
Fíggjarligar avleiðingar:
Samsýningar verða latnar valstýrislimum samsvarandi almennu fundarsamsýningum landsins.
Tilmæli:
Býráðið verður at velja eitt umboð í “Valstýrið í Klaksvík fyri býráðs-, løgtings- og fólkatingsval”, tað sum
eftir er av hesi býráðssetuni.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Einmælt samtykt at velja Ragnar Á. Joensen í “Valstýrið í Klaksvík fyri býráðs-, løgtings- og
fólkatingsval”, tað sum eftir er av hesi býráðssetuni
[Lagre]

91/19
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
01.07.2019

Málnr.
91/19

18/00496-60 Endurskoðan av fíggjarætlan
Frágreiðing um málið:
Nógv virksemi er í gongd í løtuni, og stórar verkætlanir mynda kommununa. Hetta ber eisini við sær, at
tung tøk skulu takast, komandi tíðina.
Flestu av stóru verkætlanunum, fara at standa lidnar innan eitt ár, og tí krevja tær serliga orku í samband
við stýring á byggiplássi og fíggjaruppfylging.
Av tí at nógv arbeiðið er í gongd, meta formennirnir í nevndunum, at best er ikki at endurskoða
fíggjarætlanina nú, men heldur leggja eitt sindur av peningi til síðis, lata tíðina arbeiða eitt sindur og hava
fokus á verandi verkætlanir, so tær gerast lidnar.
Býráðið hevur havt eitt ynski um at endurskoða fíggjarætlanina í apríl, men bleiv hetta útsett fyribils.
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Nøkur mál eru á skrá til hendan býráðsfundin, sum krevja eyka pening, men umframt hetta, so verður mett
best, ikki at gera aðrar tillagingar enn.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin
Tilmæli:
Mælt verður til, at býráðið ikki endurskoðar fíggjarætlanina, men heldur leggur pening til síðis, og fær
verandi verkætlanir í inniverandi ári lidnar.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri (JS, SVJ, TJL, KEZ, ÓML og BK) og 5 atkvøðum ímóti (GvK, ASJ,
BJ, HJS og SOJ).
[Lagre]

92/19
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
18.06.2019
25.06.2019
01.07.2019

Málnr.
51/19
76/19
92/19

17/01026-23 Treytað tilsøgn um stuðul ísv. nýtt róðrarneyst - Klaksvíkar Róðrarfelag
Frágreiðing um málið:
Klaksvíkar Kappróðrarfelag, sum hevur skipað seg við nýggjari nevnd fyri kortum, hevur sent inn nýggja
umsókn 5. juni 2019 um byggiloyvi til neyst á Sandinum á øki har, sum er avlagt til endamálið.
4. oktober 2017 veitir býráðið viðfestu treyðaðu tilsøgn um stuðul á 6 mill kr., galdandi til 4. oktober 2019.
Tí er neyðugt at henda tilsøgn verður endurnýggjað, um býráðið framhaldandi er sinnað at vera partur av
verkætlanini.
Róðrarfelagið skrivar í umsóknini - Endurskoða verandi tilsøgn:
Felagið hevur fingið til vega leysliga kostnaðarmeting til skitsu. Útfrá kostnaðarmetingini, og fyri at
gongd kann koma á verkætlanina skjótt, vilja vit mæla til, at Klaksvíkar Kommuna hækkar verandi
tilsøgn á 6 mill. kr. til 6.95 mill. kr. Sí fylgiskjal 3 og 6, dagf. 5. juni 2019 .
Tá ið bygging nú er dagførd og kostnaðarmett (bert bygging), er helst neyðugt, at tilsøgnin verður dagførd
til kr. 7 mill.
Fyri at lætta um fíggjarliga - og um býráðið er byggiharri - kundi tilsøgnin verðið játtað í tráð við
byggingina, og ikki bert tá ið byggingin er liðug.
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Afturat hesum kostnaði verður at avseta til grovplanering, drátt, støð, ráðgevingarkostnaðir, uttanhýsis
arkitektur v.m. Her kann lættliga kr. 1 mill. verða nýtt til endamálið.
Tað, sum sjálv byggingin av neystinum møguliga kostar meir, enn tær mettu kr. 7 mill, verður Klaksvíkar
Róðrarfelag at útvega.
Lógargrundarlag:
Fíggjarætlan
Fíggjarligar avleiðingar:
Avseting verður at gera til endamálið
Tilmæli:
Mælt verður til,
1. at tilsøgnin verður dagførd til kr. 7 mill. og verður galdandi til 1. september 2021
2. at býráðið er byggiharri fyri hesi bygging
3. at tilsøgnin um játtan til bygging verður játtað í tráð við byggingina upp til í mesta lagi kr. 7 mill.
4. at til grovplanering, drátt, støð, ráðgevingarkostnaðir, uttanhýsis arkitektur v.m. verður at avseta kr.
1 mill.
5. at tað, sum byggingin av sjálvum neystinum møguliga kostar meir enn kr. 7 mill., verður Klaksvíkar
Róðrarfelag at útvega.
Mentanarnevndin 18. juni 2019
Ein meiriluti, SVJ, BK og ÓMJ, tekur undir við tilmælinum, men at tilsøgnin verður tikin upp í samband
við fíggjarætlanararbeiðið 2020 og at allir kostnaðir til grovplanering, drátt, støð, ráðgevingarkostnaðir,
uttanhýsis arkitektur v.m. verða útgreinaðir nærri.
Ein minniluti, GvK og ASJ, tekur undir við at tilsóknin verður dagførd til 7 mió. og verður galdandi til 1.
sept. 2021, men at Klaksvíkar Róðrarfelag stendur fyri byggingini og at koma við einari útgreinaðari
kostnaðar- og rakstrarætlan.
Fíggjarnevndin 25. juni 2019
Ein meiriluti, JS, SVJ og TJL, tekur undir við meirilutanum í MeN 18-06-2019.
Ein minniluti, GvK og HJS, tekur undir við minnilutanum í MeN 18-06-2019.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Atkvøtt varð um soljóðandi broytingaruppskot frá Atla S. Justinussen: Mælt verður til at geva eina treytaða
tilsøgn beinanvegin, men at Klaksvíkar Býráð ikki stendur sum byggiharri fyri byggingini; tað fall við 4
atkvøðum fyri (GvK, ASJ, BJ og HJS) og 7 atkvøðum ímóti (JS, SVJ, TJL, KEZ, ÓML, BK og SOJ)
Atkvøtt varð síðani um soljóðandi broytingaruppskot frá Jógvani Skorheim: Mælt verður til at taka undir
við meirilutunum í MeN 18-06-2019 og FíN 25-06-2019, men at treytaða tilsøgnin verður givin
beinanvegin, so sum tilmælið útgreinar, og at peningur verður avsettur í 2020; tað varð samtykt við 9
atkvøðum fyri (JS, SVJ, TJL, KEZ, ÓML, BK, ASJ, HJS og SOJ) og 2 blonkum atkvøðum (GvK og BJ).
[Lagre]
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93/19
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Mentanarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.06.2019
18.06.2019
01.07.2019

Málnr.
89/19
56/19
93/19

17/01397-17 Dagføring av serstakari byggisamtykt í Miðbýnum
Frágreiðing um málið:
Á seinasta býráðsfundi samtykti býráðið at taka undir við fyriliggjandi uppskoti til dagføring av serstøku
byggisamtyktini fyri miðbýin, treytað av, at ongin týðandi broyting varð í svarinum frá
miðbýararkitektinum.
Síðani býráðsfundin hevur Klaksvíkar Róðrarfelag sent inn skriv og skitsur við upplýsing um m.a.
víddartørv á nýggjum neysti.
Tekniska fyrisiting beindi upplýsingarnar víðari til miðbýararkitektin, sum nú hevur
• broytt byggifeltini í økisparti C, svarandi til fráboðaða tørvin hjá Klaksvíkar Róðrarfelag,
samstundis sum max. byggihædd fyri neystið er fastløgd til 7,5 m - Avleiðingin er, at byggifeltið
hjá Sjósavninum minkar. (sí niðanfyri) (Róðrarfelagið byggifelt 9 – Sjósavnið byggifelt 10)
Kunnað verður tó um, at møguleki er fyri víðkan av byggifelti 10 vestureftir, um tørvur seinni vísir
seg á hesum.
•

nágreinað ósamsvar í áður framsendum tilfari, so at hesi viðurskiftini nú eru fingin uppá pláss

Uppskot
Broytt uppskot
viðgjørtjuni
í mai
2019
2019

Lógargrundarlag:
Býarskipanarlógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
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Er býráðið sinnað at ganga ynski róðrarfelagsins á møti, verður dagføringin av serstøku byggisamtyktini
framløgd sambært nýggjastu tillagingini frá miðbýararkitektinum.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. juni 2019
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 13-06-2019.
Mentanarnevndin 18. juni 2019
Nevndin tekur undir við UBN 17-06-2019.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá MeN 18-06-2019 einmælt samtykt.
[Lagre]

94/19
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.06.2019
01.07.2019

Málnr.
91/19
94/19

19/00599-2 Sundurbýti og samanlegging av jørð á Strond og á Skálatoftum
Frágreiðing um málið:
Umhvørvisstovan hevur sent kommununi til ummælis umskipan millum uttangarðsjørð á Strond (matr.nr.
45a) og á Skálatoftum (matr.nr. 15) og innangarðsjørð á Strond (matr.nr. 45b), soleiðis at innangarðsjørðin
á Strond verður loyst frá uttangarðsjørðini á Skálatoftum og løgd saman við uttangarðsjørðini á Strond.
Sami eigari er til allar eigindómarnar.
Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar
Ongar – kommunan bert ummælandi partur
Tilmæli:
Av tí at matr.nr. 15 á Skálatoftum eigur part í felagsogn innangarðs í markatalsbygdini, og uttangarðsjørðin
sostatt ikki stendur einsamøll, mælir Tekniska Fyrisiting til at viðmæla umsøkta sundurbýti/samanlegging.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. juni 2019
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 07-06-2019.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá UBN 17-06-2019 einmælt samtykt.
[Lagre]
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95/19
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.06.2019
25.06.2019
01.07.2019

Málnr.
29/19
70/19
95/19

13/00225-53 Oljubryggjan á Grótrætt - Fremjan av arbeiði
Frágreiðing um málið:
HaVN og FíN hava í januar 2019 samtykt niðanfyri standandi arbeiðsgongd viðvíkjandi gerð av
oljubryggjuni við Grótrætt:
1. Avtala verður gjørd við byggifyritøku um at taka sær av teknisku ráðgevingini.
2. Ráðgevin fær til uppgávu at koma við tveimum undirhonds tilboðum frá arbeiðstakarum, sum
vanliga fremja havnaarbeiði, og ger innstilling.
3. Viðkomandi nevndir og býráð taka støðu til tilboð og fígging av arbeiðinum.
4. Arbeiðið setast í verk.
Upplýst verður, at kommunan hevur bert móttikið tað eina tilboðið, dagf. 12. mars 2019.
Tilboðsupphæddin er nakað oman fyri metingina hjá ráðgevanum, sum eisini ger vart við at eini 15% skulu
verða til at taka í samband við arbeiðið.
Ráðgevin væntar ikki, at arbeiðið verður bíligari við einum vanligum útboðið, og mælir hann tí til at taka
av tilboðnum sum er komið inn.
Samlaður kostnaður íroknað ráðgeving, eftirlit og til at taka verður einar 3,8 mió. kr.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin.
Fíggjarligar avleiðingar:
Eingin peningur er avsettur til arbeiðið á fíggjarætlanini fyri 2019.
Tilmæli:
Vísandi til serligu støðuna verður málið við hesum lagt fyri viðkomandi nevndir og býráð, við einum
tilmæli um at peningur verður játtaður soleiðis, at arbeiðið kann fremjast sum skjótast.
Havna- og Vinnunevndin 17. juni 2019
Nevndin tekur undir við tilmælinum, at arbeiðið skal gerast sum skjótast, men ikki fyrr enn peningurin er
fingin til vega av sølum av lendi á havnaøkinum.
Fíggjarnevndin 25. juni 2019
Nevndin tekur undir við HaVN 17-06-2019.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá FíN 25-06-2019 einmælt samtykt.
[Lagre]
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96/19
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.06.2019
25.06.2019
01.07.2019

Málnr.
30/19
73/19
96/19

16/00544-30 Grót- og tilfarssøla sunnan fyri ídnaðarøkið undir Hamri
Frágreiðing um málið:
Víst verður til fyrru viðgerðina av málinum í februar 2019 um flytinga av grót- og tilfarssøluni, har
viðkomandi nevndir og býráð tóku undir við einum tilmæli um at geva fyrisitingini heimild til at kanna
ymisku møguleikarnar nærri, og at fremja lættastu og bíligastu loysnina. Samtykt varð eisini, at málið um
staðsetingina skuldi leggjast fyri HaVN umaftur.
Við hesum verður upplýst, at arbeitt verður við møguleikanum at stuttíðar leiga eitt øki í Haraldssundi á
Kunoy eftir summarsteðgin, tá arbeiðið byrjar við ídnaðarútstykkingini undir Hamri.
Tá ídnaðarútstykkingin er liðug, er ætlanin at Grót- og tilfarssølan verður staðsett sunnanfyri ídnaðarútstykkingina. Víst verður í hesum sambandi til áður gjørda samtykt, at Grót- og tilfarssølan (Kommunala
grótbrotið) skal byggibúgva ídnaðarøkið longri suður og selja grót í hesum sambandi. Upplýst verður, at
hetta er eitt ynski frá vinnufyritøkum í kommununi.
Fyri at fremja hesa loysn er neyðugt at gera eina meting av kostnaðinum av at etablera økið og at taka eina
gjøgnumgongd av allari útgerðini hjá deildini.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin peningur er avsettur beinleiðis til flyting av grót- og tilfarssølu.
Tilmæli:
Mælt verður til, at fyrisitingin fær heimild til at arbeiða víðari við málinum sambært omanfyri standandi.
Havna- og Vinnunevndin 17. juni 2019
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini dagf. 11-06-2019.
Fíggjarnevndin 25. juni 2019
Nevndin tekur undir við HaVN 17-06-2019.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá FíN 25-06-2019 einmælt samtykt.
[Lagre]
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97/19
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Mentanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.06.2019
18.06.2019
25.06.2019
01.07.2019

Málnr.
88/19
55/19
72/19
97/19

16/00196-69 Innandura spælipláss - útbjóðing
Frágreiðing um málið:
Tekniska fyrisiting fer nú í gongd við at fyrireika útbjóðingarfasuna fyri “Innandura spælilandið”, og
verður málið í hesum sambandi lagt fyri til góðkenningar av sjálvari útbjóðingarprocessini.
Leistur fyri verkætlanina
Tekniska fyrisiting leggur upp til, at verkætlanarleisturin verður “innboðin licitation”, har kommunan setur
seg í samband við tveir arbeiðstakarar, ið hon metir verða skikkaðar til hesa uppgávu.
Útbjóðingin tekur støði í einum útgreinaðum projektuppskoti, har kommunan hevur tikið støðu til øll
funktionel og byggifagurlig atlit, men at arbeiðstakarin hevur til uppgávu at loysa allar berandi
konstruktiónir í høllini. Og at kommunan hevur eftirlit við byggingini.
Gongur alt eftir ætlan, kann spakin setast í einaferð eftir summarferiuna, og at matrikuleringin verður gjørd
tá.
Fíggjarkarmur (HVÚ)
Tekniska fyrisiting hevur saman við Fuglark mett, at fíggjarkarmurin fyri sjálva høllina uttan innbúgv v.m.
er 7 mió. kr. Tá er talan um eina bjálvaða høll á 820 fermetrar, har ¼ av økinum er innrættaður. Gevið tó
gætur, at fíggjarkarmurin er ein meting og kann broytast, alt avhangandi av arbeiðstakarans prísi.
Ráðgeving og eftirlit
Í samband við hesa verkætlanina hevur tekniska fyrisiting heitt á Fuglark at átaka sær uppgávuna sum
ráðgevi í samband við útboð og eftirlit, og hava teir játtað at átaka sær hesa uppgávuna.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin
Fíggjarligar avleiðingar:
Talan er í fyrstu syftu um at innheinta tilboð. Málið verður lagt fyri aftur eftir summarferiuna, við
endaligum kostnaði, tá ið tilboðini eru komin inn, so býráðið kann taka endaliga støðu í málinum.
Tilmæli:
Tekniska fyrisiting mælir til, at nevndin tekur undir við málinum um at bjóða út, og at málið verður lagt
fyri aftur, tá ið tilboð eru komin inn frá arbeiðstakarum og endaligi kostnaðurin er staðfestur.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. juni 2019
Ein meiriluti, KEZ, SVJ og ÓML, tekur undir við tilmælinum, dagf. 12-06-2019.
Ein minniluti, GvK og BJ, mælir til at útseta málið, til aðrar stórar verkætlanir eru komnar longur áleiðis.
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Mentanarnevndin 18. juni 2019
Ein meiriluti, SVJ, BK og ÓML, tekur undir við meirilutanum í UBN 17-06-2019.
Ein minnluti, GvK, tekur undir við minnilutanum í UBN 17-06-2019.
Ein annar minniluti, ASJ, mælir til at 7 mió. verða brúktar til liðugtgerð av øðrum verkætlanum í
kommununi.
Fíggjarnevndin 25. juni 2019
Ein meiriluti, JS, SVJ og TJL, tekur undir við meirilutunum í UBN 17-06-2019 og MeN 18-06-2019.
Ein minniluti, GvK, tekur undir við minnilutanum í UBN 17-06-2019 og fyrra minnilutanum í MeN 18-062019.
HJS tekur støðu í býráðnum.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Atkvøtt varð um meirilutatilmælini frá MeN 18-06-2019 og FíN 25-06-2019; tey vórðu samtykt við 7
atkvøðum fyri (JS, SVJ, TJL, KEZ, ÓML, BK og HJS) og 4 atkvøðum ímóti (GvK, ASJ, BJ og SOJ).
[Lagre]

98/19
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
18.06.2019
25.06.2019
01.07.2019

Málnr.
54/19
74/19
98/19

17/00262-119 Arbeiðið við Djúpumýru
Frágreiðing um málið:
Í vár hevur umfatandi arbeiði verið gjørt við Djúpumýru, har leiðingar eru lagdar, fundamentir eru stoypt,
vøllur breiðkaður og annað í samband við hetta fyri at bera skal til at fáa góðkendar ljósmastrar upp í
summar, samstundis sum graslíkið verður skift.
Arbeiðið hevur sum heild gingið væl. Ikki minst tann stóri parturin, sum vegadeildin hevur tikið sær av.
Vegadeildin hevur arbeitt við at gera økið klárt til at leggja graslíkisvøllin á í summar. Og verður arbeiðið
væntandi liðugt hálvan juli.
Arbeiðið við og kring vøllin meira umfatandi og kostnaðarmikið enn væntað. Væntandi koma
fyrireikingarnar kring vøllin við millum øðrum málgoymslu og tillagingum av verandi áskoðaraplássum at
kosta umleið kr. 900.000. Hetta eru arbeiðir, sum hava verið neyðug millum annað fyri at kunna røkka
málinum um UEFA-góðkenning og fyri at lúka trygdarkrøv í mun til áskoðaraplássini.
Tilboðið uppá at skifta vøllin er umleið kr. 3.150.000. Nakrir kostnaðir verða hartil í samband við
burturbeining av verandi graslíki og líknandi, so metingin er, at arbeiðið at skifta sjálvan vøllin verður
umleið kr. 3.500.000.
Av tí at ov lítið er sett av til at skifta graslíkið er neyðugt er at rætt hetta í fíggjarætlanini, fyri at fáa eina
rættvísandi mynd av kostnaðinum. Saman við avtøku/burturbeining er hækkingin tí kr. 1.500.000.
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Sáttmálar gjørdir fyri umleið kr. 4.300.000 og vegadeildin hevur arbeitt fyri umleið kr. 1.200.000.
Asfalteringin í samband við hesa verkætlan er hartil mett at kosta umleið kr. 300.000. Hetta arbeiðið við
ljósmastrunum fer tí tilsamans at kosta umleið kr. 6.000.000.
Tilsamans er væntandi at verkætlanin fer at kosta kr. 9.800.000, tilsøgn frá FSF uppá kr. 600.000 fyri
ljósmastrarnar er tiki av upphæddini, meðan avsetingin er kr. 7.500.000. Av tí at arbeiðið við rennibreytini
nú er drigið út, mælir umsitingin til at gera eina flyting millum verkætlanir.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin
Fíggjarligar avleiðingar:
Játtanin er útreiðsluneutral.
Tilmæli:
Mælt verður til, at kr. 2.300.000 verða fluttar frá verkætlanini “Leikvøllurin á Másheyggi” til arbeiðini á
vøllinum við Djúpumýru.
Mentanarnevndin 18. juni 2019
Nevndin tekur undir við tilmælinum dagfest 18-06-2019.
Fíggjarnevndin 25. juni 2019
Nevndin tekur undir við MeN 18-06-2019.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá FíN 25-06-2019 einmælt samtykt.
[Lagre]

99/19
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
19.06.2019
25.06.2019
01.07.2019

Málnr.
40/19
78/19
99/19

19/00425-10 Skúlabygging á Skúlatrøð - leiga av teldum, flokstalvum v.m.
Frágreiðing um málið:
Umsitingin hevur fingið til uppgávu frá býráðsleiðsluni – í samstarvi við skúlastýrið og skúlaleiðsluna – at
fáa til vega eitt útgreinað uppskot til avtalu um leigu av teldum og flokstalvum til nýggja skúlan.
Skúlaleiðslan og KT-vørðar skúlans fingu uppgávuna at kanna kostnað og kvalitet hjá møguligum veitarum
av hesum til skúlan, og fall val teirra á Nema. Avtalað er við veitaran, at um kommunan ger av at taka við
hesi leiguavtalu, fellur fyrsta leigugjaldið í januar mánað í 2020.
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Endaligi kostnaðurin av teldum og flokstalvum v.m. verður klárt til nevndarfundin hjá trivnaðarnevndini
børn & ung, men hava vit frá teimum fingið hesar vegleiðandi upphæddir:
Vørur
Flokstalvur
(skermar)
Næmingateldur
Samlað

Útveganarvirðið Livitíð
(garanti)
1.160.000 krónur 5 ár

Leigugjald pr.
mánað
Uml. 24.000 krónur

Leigugjald pr. ár

1.120.000 krónur 3 ár
2.280.000
3-5 ár
krónur

Uml. 35.000 krónur
Uml. 59.000 krónur

Uml. 420.000 krónur
Uml. 708.000
krónur

Uml. 288.000 krónur

Kommunan verður sostatt ongantíð eigari av vøruni, uttan so at hon – tá ið leigutíðin er úti um 3-5 ár – tá
ynskir og ger av at keypa brúktu vøruna. Sí skriv frá umsitingini dagf. 6. juni 2016.
Lógargrundarlag:
Fólkaskúlalógin ásetur, at kommunan hevur skyldu at rinda fyri undirvísingartilfar til fólkaskúlarnar í
kommununi, og eru teldur og flokstalvur at meta sum partur av hesum.
Fíggjarligar avleiðingar:
Talan um eina øking av árligu rakstrarútreiðslunum á Skúlatrøð við umleið 700.000 krónur, sum
skúlaleiðslan ikki metir seg at kunna fíggja innan verandi fíggjarkarm skúlans. Tí verður neyðugt at taka
hesar meirútreiðslur á 700.000 kr. við í viðgerðina av fíggjarætlan kommununnar fyri 2020.
Tilmæli:
Vísandi til omanfyristandandi frágreiðingar og upphæddir og viðfestu upplýsingar, verður málið lagt fyri
avvarðandi nevndir og býráðið til viðgerðar og støðutakan.
Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19. juni 2019
Nevndin tekur undir við tilmælinum dagf. 06-06-2019
Fíggjarnevndin 25. juni 2019
Nevndin tekur undir við B&U 19-06-2019.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá FíN 25-06-2019 einmælt samtykt.
[Lagre]

100/19
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
19.06.2019
25.06.2019
01.07.2019
29.08.2019

Málnr.
41/19
79/19
100/19

19/00632-5 Innrætting av Serdeildini á Skúlatrøð – eykajáttan, fyrra viðgerð
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Frágreiðing um málið:
Í mai nevndarumfarinum varð greitt frá, at Serdeildin í nýggja skúlanum á Skúlatrøð upprunaliga var partur
av fyrsta byggistigi, og hevur bæði umsiting og skúlaleiðsla arbeitt út frá hesi fortreyt. Men síðani hevur
tað víst seg ikki at vera so, og tað er orsøkin til, at málið verður lagt fyri nevndir og býráð nú.
Til seinasta nevndarfund høvdu arkitektarnir gjørt eina kostnaðarameting, sí skjal dagf. 19. juni 2019, sum
bygdi á eina skitsu av innrætting, men uttan nærri kanningar og nágreiningar av innrætting v.m.
Á fundinum 21. mai 2019 samtykti nevndin, at taka undir við, at hetta verður gjørt sum skjótast, men
nevndin undraðist á høgu kostnaðarmetingina og ynskti at fáa tilboð frá verandi veitarum á Skúlatrøð, sum
verður lagt fyri nevndina skjótast gjørligt.
Við støði í hesi samtykt hevur umsitingin heitt á byggiráðgevan, um at fáa til vega hesi tilboð frá verandi
veitarum, og, saman við skúlastjóranum, at gera ítøkiligar metingar av øðrum kostnaðum so sum innbúgv
v.m. – soleiðis at hetta kann verða lagt fyri nevndir og býráð. Hetta arbeiðið er nú í gongd.
Tekningar eru gjørdar av hesum ætlaðu broytingum og innrættingum, sí skjal dagf. 19. juni 2019.
Lógargrundarlag:
Fólkaskúlalógin ásetur, at kommunan hevur skyldu at útvega nøktandi høliskarmar til fólkaskúlan.
Herundir kemur eisini serundirvísing.
Fíggjarligar avleiðingar:
Byggiráðgevin upplýsir, at hann ikki hevur fingið útvegað kostnaðin av hesum, men lovar at hava hetta
klárt til nevndarfundin, sum verður mikudagin 19. juni 2019.
Tilmæli:
Málið verður lagt fyri nevndir og býráð til viðgerð og støðutakan við tilmæli um samtykt.
Trivnaðarnevndin Børn og Ung 19. juni 2019
Vísandi til tilmælið, dagf. 05-06-2019, mælir nevndin til at fremja málið fyri metta kostnaðin á 1.150.000
kr., og heitir á fíggjarnevndina um at taka málið upp um fígging av hesum eykakostnaði, soleiðis at
serskúlin fær innivist á Skúlatrøð frá og við komandi skúlaári.
Fíggjarnevndin 25. juni 2019
Nevndin tekur undir við B&U 19-06-2019 og mælir til, at peningurin verður tikin av tøkum peningi.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá FíN 25-06-2019 einmælt samtykt
[Lagre]

101/19
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð

Fundardagur
18.06.2019
17.06.2019
25.06.2019
01.07.2019
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29.08.2019

13/00759-74 Gøta framvið Nólsoyar Páls húsinum – eykajáttan, fyrra viðgerð
Frágreiðing um málið:
Fyri fleiri árum síðani tók býráðið avgerð um at gera eina gongugøtu framvið sjóvarmálanum frá Nólsoyar
Pálsgøtu yvir til Kappróðrarfelagið, eftir tilmæli frá Óla Lassen, táverandi formanni í teknisku nevnd.
Í dag ferðast ein ørgrynna av fólki eftir gøtuni, og nú Áhugafelag Nólsoyar Páls hevur latið hús byggja, er
gøtan veruliga komin til sín rætt. Hóast hetta so fellur gøtan ikki so væl inn í lendið, nú umhvørvið kring
Nólsoyar Páls húsið er blivið so vakurt og skjótt verður liðugt.
Áhugafelagið hevur ynski um, at gøtan frammanfyri húsið verður skipað og steinløgd, sum gøturnar annars
kring húsið eru. Um alt hetta verður gjørt í samljóð við húsið, fer økið heilt víst at taka seg sera væl út, og
verður eitt satt aktiv fyri alt økið og tilstundandi miðbý.
Í samráð við Áhugafelagið kundi ein leistur verið at seta kr. 650.000,- til endamálið, og at Áhugafelagið
stendur fyri at fáa arbeiðið framt í verki.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin
Fíggjarligar avleiðingar:
Verður tikið av tøkum peningi
Tilmæli:
Mælt verður til,
1. at kr. 650.000,- verða avsettar til endamálið “Gøta framvið Nólsoyar Páls húsið”
2. at peningurin verður útvegaður av tøkum peningi
3. at Áhugafelag Nólsoyar Páls stendur fyri at fáa arbeiðið framt í verki.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 17. juni 2019
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 12-06-2019, og heitir á umsitingina at treyta sær, at almennu
reglurnar um atkomu verða fylgdar.
Mentanarnevndin 18. juni 2019
Nevndin tekur undir við UBN 17-06-2019.
Fíggjarnevndin 25. juni 2019
Nevndin tekur undir við MeN 18-06-2019.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá FíN 25-06-2019 einmælt samtykt.
[Lagre]
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102/19
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
3 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
25.06.2019
01.07.2019
29.08.2019

Málnr.
82/19
102/19

19/00700-6 Umsókn um stuðul til jólaskip – eykajáttan, fyrra viðgerð
Frágreiðing um málið:
Víst verður til skriv frá umsitingini dagf. 19. juni. 2019 har greitt verður frá, at Føroya Sjómannadagur
søkir um stuðul ísv. jólaskipið.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin.
Fíggjarligar avleiðingar:
Kr. 100.000 verða at játta av tøkum peningi.
Tilmæli:
Mælt verður til, at játtaðar verða kr. 100.000 í hesum serstaka føri í ár fyri at tryggja, at leisturin fyri
jólaskipið ikki dettur niður fyri, og at serstøk játtan á kr. 50.000 verður tikin við til jólaskipið frá komandi
fíggjarætlan.
Fíggjarnevndin 25. juni 2019
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 19-06-2019.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá FíN 25-06-2019 einmælt samtykt.
[Lagre]

103/19
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Mentanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
5 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
20.05.2019
21.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
01.07.2019

Málnr.
82/19
47/19
61/19
82/19
103/19

17/00148-87 Minnisvarði - Elinborg Lützen, listakvinna 100 ár – eykajáttan, seinna
viðgerð
Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 29. mai 2019.
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Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 20. mai 2019
Nevndin mælir til, at peningurin verður tikin av Byggibúning, bústaðir.
Mentanarnevndin 21. mai 2019
Nevndin tekur undir við UBN 20-05-2019.
Fíggjarnevndin 28. mai 2019
Nevndin tekur undir við UBN 20-05-2019 og MeN 21-05-2019, og at peningurin verður fluttur millum
kontur.
Klaksvíkar Býráð 29. mai 2019
Tilmælið frá FíN 28-05-2019 einmælt samtykt.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá BýR 29-05-2019 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Lagre]

104/19
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
21.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
01.07.2019

Málnr.
48/19
62/19
84/19
104/19

18/01235-10 Meirútreiðslur vegna økt barnatal í Snjallubjallu – eykajáttan, seinna
viðgerð
Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 29. mai 2019.
Mentanarnevndin 21. mai 2019
Nevndin tekur undir við hølisloysnini í Badmintonhøllini, og at minst møgulig inntriv verða gjørd á
ítróttarvirksemi. Loysnin verður endurskoða í apríl komandi ár.
Beinta Klakstein fór av fundinum undir viðgerðini av hesum máli.
Fíggjarnevndin 28. mai 2019
Nevndin tekur undir við MeN 21-05-2019 í samband við hølisloysnina.
Ein minniluti, SVJ og TJL, tekur undir við tilmælinum, dagf. 14-05-2019, og at peningurin verður tikin av
tøkum peningi.
Ein annar minniluti, GvK, mælir til, at peningurin verður tikin av Barnaansing, felags.
Ein triði minniluti, HJS, tekur støðu í býráðnum.
Klaksvíkar Býráð 29. mai 2019
Beinta Klakstein fór av fundinum undir viðgerðini av málinum.
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Atkvøtt varð um minnilutatilmælið frá SVJ og TJL í FíN 28-05-2019; tað fall við 1 atkvøðu fyri (JS), 4
atkvøðum ímóti (GvK, HJS, BJ og SOJ) og 5 blonkum atkvøðum (SVJ, TJL, KEZ, ÓML og ASJ).
Atkvøtt varð síðani um minnilutatilmælið frá GvK í FíN 28-05-2019; tað varð einmælt samtykt við 10
atkvøðum fyri.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Beinta Klakstein fór av fundinum undir viðgerðini av málinum.
Atkvøtt varð um at beina málið aftur í umsitingina; tað varð einmælt samtykt við 10 atkvøðum fyri..
[Lagre]

105/19
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
21.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
01.07.2019

Málnr.
31/19
63/19
81/19
105/19

19/00136-5 Hoyriútgerð til skúlanæming á Skúlatrøð – Sernám – eykajáttan, seinna
viðgerð
Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 29. mai 2019.
Trivnaðarnevndin Børn og Ung 21. maj 2019
Nevndin tekur undir við tilmælinum dagf. 15-05-2019
Fíggjarnevndin 28. mai 2019
Nevndin tekur undir við B&U 21-05-2019.
Klaksvíkar Býráð 29. mai 2019
Tilmælið frá FíN 28-05-2019 einmælt samtykt.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá BýR 29-05-2019 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Lagre]
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19/00472-8 Játtanin til NR – játtan í mun til tørvin – eykajáttan, seinna viðgerð
Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 29. mai 2019.
Trivnaðarnevndin Børn og Ung 21. maj 2019
Nevndin tekur undir við tilmælinum dagf. 14-05-2019
Fíggjarnevndin 28. mai 2019
Nevndin tekur undir við B&U 21-05-2019.
Klaksvíkar Býráð 29. mai 2019
Tilmælið frá FíN 28-05-2019 einmælt samtykt, við teirri viðmerking, at játtanin fyri 2020 verður tikin upp í
samband við fíggjarætlanararbeiðið 2020.
Klaksvíkar Býráð 01. juli 2019
Tilmælið frá BýR 29-05-2019 einmælt samtykt við seinnu viðgerð
[Lagre]
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