
Ár 2006, hin 06. apríl 

  
  
Ár 2006, hin 6.apríl kl. 17.30 hevur Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi fundarskrá. 
  
Allir limir á fundi. 
  
29. 
2006-19-024 Viðv. verkætlanini “Trøllapætur- hús” v.m. 
  
Sí skriv og frágreiðing frá umsitingini, dagf. 27.02.06. 
Stigtakarin og eigarin av konseptinum “Trølla-pætur”, hevur leingi havt ætlanir um at byggja út “heimstaði” hjá 
Trølla-pæturi Norðuri undir Hamri omanvert Geilina. Ætlan hansara er ikki at hava opið fyri almenninginum 
hvønn dag, men væntandi ávísar dagar um vikuna partar av árinum, t.d. summarhálvári og um jóltíðir. 
Stigtakarin ímyndar sær hetta sum eitt stað, har tiltøk kunnu vera fyri børnum, og har fólk – eisini aðrastaðni 
frá – kunnu koma at vitja her í kommununi t.v.s. at hetta verður attraktión, sum selur Klaksvík. Hjaløgd er 
yvirlitstekning av ætlaðu verkætlanini (skjal I). Viðv. lendinum (sí skjal II og III). Viðv. 
kommunufulltrúini/lógarheimildini (sí skjal V). 
Við hesum verður málið lagt fyri til eina fyrstu kunning og við-gerð, samstundis sum biðið verður um heimild til 
at arbeiða víðari við málinum, herundir útvegan av lendi og við fíggingini, sum vent verður aftur til í samstarvi 
við borgarstjóran. 
  
Vísandi til skriv frá umsitingini, dagf. 27.02.06, tekur Fíggjar-nevndin undir við málinum, sum verður fíggjað 
við eini eyka-játtan. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt 
  
  
30. 
GPS –uppmátingartól til T.U. 
  
Víst verður til skriv frá 1. og 3. mars 06, har mælt verður til, at keypa eitt brúkt GPS-uppmátingartól fyri kr. 
150.000. Umsiting-in boðar frá, at hon sær týðiligar fyrimunir við, at kommunan ognar sær eitt slíkt tól. Tað er 
neyvan nøkur onnur kommuna í Føroyum sum eigur eitt GPS-tól, og er orsøkin helst tann, at førleikin vantar. 
Klaksvíkar kommuna er í aðrari støðu, tí vit hava starvsfólk, sum megnar uppgávuna. Viðv. fígging eru bert kr. 
20.000 tøkar á tekni- og uppmátingarkontuni. Tí má peningur flytast millum kontur, um tikið verður undir við 
málinum. Sí skriv og kostnaðarmeting frá T.U. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við at keypa GPS-tól samb. tilmæli frá T.U., dagf. 06.03.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 13.03.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
31. 
Virkishúsið – starvsfólka normering. 
  
Fundur hevur verið við leiðaran av Virkishúsinum viðv. normer-ingini í húsinum. Virkishúsið hevur nú verið 
opið  í einar 2 vikur og longu nú er greitt, at tey starvsfólk, sum eru sett als ikki makta uppgávuna, orsaka av 
tí góðu móttøku húsið hevur fingið. Mett verður, at tørvur er fýra starvsfólkum á 32 tímar pr. viku, umframt 
leiðarin 40 tímar. T.v.s. 168 starvsfólkatímar pr. viku. Plus 50 timar til tímalønta eykahjálp. Sí skriv frá 
umsitingini. Mælt verður til, at óbrúkta fíggjarjáttanin í 2005 smb. viðheftu útskrift frá bókhaldinum verður flutt 
í grunn at brúka í 2006. Mælt verður eisini til, at fylgjandi játtanir, sum higartil eru bókaðar sum rakstur, 
ístaðin verða bókaðar undir íløgum (har tøkur peningur er í grunnum.). Mælt verður til, at írestandi eyka-játtan 
kr. 182.535,- verður tikin av tøkum peningi ella á kontu 502260 “Nýggj barnaansing”. 
Leiðarin av Virkishúsinum kunnaði Sosialu nevnd um viður-skiftini í húsinum. Nevndin mælir til, at hjálp verður 
sett í fyribils tríggjar mánaðir – Sosiala deild avgreiðir málið skriftligt. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tí partinum av tilmælinum frá umsitingini, dagf. 07.03.06, íð snýr seg um at 
útvega kr. 182.535 við flytingum í grunn v.m., og vísandi til samtyktina hjá Sosialu nevnd 09.03.06, at 
virkishúsið mannar seg innan fyri hesa játtanina í fyrsta umfari í tríggjar teir fyrstu mánaðirnar. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt 
  
  
32. 



Barnaansingin 2005. 
  
Sí viðmerkingar frá roknskaparleiðaranum, 03.03.06 til rokn-skapirnar hjá barnaansingarstovnunum 2005. Víst 
verður til hjálagda samandrátt av roknskapunum fyri barnaansingarstovn-arnar og hjáløgdu roknskapum fyri 
Mylnuhúsið og Dr. Margrethu barnagarð. Mælt verður til at góðkenna roknskapirnar sum teir fyriliggja. 
Møguleiki er fyri at krevja peningin innaftur fyri Mylnuhúsið og Dr. Margrethu, sum kommunan hevur goldið 
ovnógv, men av tí at stovnarnir hava tørv á peningi til ábøtur v.m. verður mælt til ikki at krevja peningin 
innaftur. 
  
Sosiala nevnd tekur undir við tilmæli 03.03.06. 
  
Ein minniluti í Fíggjarnevndini, Steinbjørn O. Jacobsen og Kristian F. Olsen, tekur undir Sosialu nevnd 
09.03.06. 
Ein annar minnluti, Jákup Mikkelsen og Kristian Eli Zachariasen, tekur undir við Sosialu nevnd 09.03.06, men 
mælir tó til, at avlopið í roknskapunum hjá sjálvsognarstovnunum verður kravt innaftur. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá minnilutanum(SOJ & KFO) samtykt við 8 atkvøðum fyri og 0 ímóti. 
Jákup atkvøddi ikki. 
  
  
33. 
2006-17-008 Grannskoðanarprotokoll frá 12.10.2005. 
  
Málið hevur verið til kunning í Fíggjarnevndini. 
  
Býráðsins samtykt: 
Málið beint aftur í Fíggjarnevndina 
  
  
34. 
2006-17-005 Roknskapur 2005 – Serflutningsskipanin. 
  
Málið hevur verið til kunning í Sosialu nevnd. 
  
Fíggjarnevndin mælir Býráðnum til at góðkenna roknskapin og grannskoðanarprotokollina fyri ári 2005. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
35. 
2006-17-006 Roknskapur 2005 – Dagtilhaldið. 
  
Málið hevur verið til kunning í Sosialu nevnd. 
  
Fíggjarnevndin mælir Býráðnum til at góðkenna roknskapin og grannskoðanarprotokollina fyri ári 2005. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
36. 
Roknskapur 2005 – Barnaverndin. 
  
Málið hevur verið til kunning í Sosialu nevnd. 
  
Fíggjarnevndin mælir Býráðnum til at góðkenna roknskapin og grannskoðanarprotokollina fyri ári 2005. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
37. 
Roknskapur 2005 – Dr. Margrethu barnagarður. 
  
Málið hevur verið til kunning í Sosialu nevnd. 
  
Fíggjarnevndin mælir Býráðnum til at góðkenna roknskapin og grannskoðanarprotokollina fyri ári 2005. 
  
Býráðsins samtykt: 



Tilmælið samtykt 
  
  
38. 
Roknskapur 2005 – Mylnuhúsi. 
  
Málið hevur verið til kunning í Sosialu nevnd. 
  
Fíggjarnevndin mælir Býráðnum til at góðkenna roknskapin og grannskoðanarprotokollina fyri ári 2005. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
39. 
2006-03-027 Grundstykkir á 300 fermetrar. 
  
Hjálagt er áheitan frá einum býráðslimi um at broyta minsta-mark fyri vanlig sethúsagrundøkir úr 400 niður í 
300 fermetrar. Av tí, at arbeitt verður í løtuni við at endurskoða byggisamtykt-ina fyri Kl. Kommunu, og hetta 
arbeiðið eftir ætlan skal verða komið upp undir land síðst í hesum árinum, mælir T.U. til, at spurningurin 
verður tikin upp til viðgerðar í tí høpinum. 
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við T.U. 04.03.06. 
Tekniska nevnd hevur viðgjørt skrivi frá býráðsliminum og við-mælið frá T.U. 04.03.06. Nevndin tekur undir 

við tilmælinum. 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
40. 
Tilmæli frá Gøtunavnanevndini. 
  
Gøtunavnanevndin mælir til at: 
Landsvegurin millum rundkoyringina og tunnilin fær navnið: 
Eysturoyarvegur. 
Landsvegurin frá rundkoyringini og út í Oyravegin fær navnið: 
Mækjuvegur 
Gongugøtan framvið landsvegnum í Borðoyavík fær navnið: 
Bakkagøta 
Oman Reyðhús, sum nú er skipaður í tvær greinar, mælir nevndin til, at ovari vegur fær navnið: Traðarók 
Niðari vegurin varðveitir navnið: Oman Reyðhús. 
Vegurin niðan til brunnarnar sunnanfyri Ánagjógv fær navnið: 
Niðan Miðvað. 
Harafturat mælir nevndin til, at nýggja “jólatræsplássið” varð-veitir navnið: Vágstún. 
Sí viðmerkingar frá nevndini. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt 
  
  
41. 
Val av kommunustýrisumboði í skúlastýrið fyri Mikladals skúla. 
  
Veljast skal eitt kommunustýrisumboð í skúlastýrið fyri Mikladals skúla. 
  
1.------------------------------------------------------- 
  
  
42. 
2004-02-002 Íløgur o.a. í samband við Norðoyatunnilin. 
  
Tann 9. apríl 2005 gjørdi T.U. tað seinastu metingina av ymisku avleiðingum í samband við Norðoyatunnilin, og 
vístu á fíggjar-tørvin, men málið fekk ikki neyðugu viðgerðina, tí Býráðið tók undir við Fíggjarnevndini, um at 
taka málið upp á einum serstøkum fundi, har íløgur kommununnar skuldu raðfestast og útgreinast nærri. Málið 
fekk tó ikki viðgerð á nevnda fundi við tí avleiðing, at peningur sum írestaði við seinastu uppgerð í 2005, ikki er 
játtaður á fíggjarætlanini fyri 2006. Si tilmælið og niður-støðu frá T.U. 20.03.06. 
Fíggjarnevndin tekur undir við skrivi frá T.U. 20.mars 2006 – viðvíkjandi 2006. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt 
  
  



43. 
2003-03-056 Ústykkingarætlan fyri miðbýin. 
Vísandi til skrivi frá umsitingini, 27.03.06, miðbýarætlanin – víðari arbeiði og kostnaður – staðfesta nevndirnar, 
at talan er um eitt 3. uppskot av miðbýarætlanini, sum tó innihaldsliga líkist áður samtyktum ætlanum nógv. 
Nevndirnar staðfesta eisini, at talan er um eina útstykkingarætlan av miðbýnum, sum her er til viðgerðar. Eftir, 
at Tekniska nevnd, Byggi- og býarskipanar-nevndin og Havnanevndin hava viðgjørt málið, er nevndirnar 
samdar um at mæla Býráðnum til at játta prinsippielt loyvi til tær tillagingar, sum eru í málinum og at vent 
verður aftur til fíggjarspurningin seinni. 
  
Á felagsfundi mælar BBN/TN og HaN Býráðnum til at samtykkja ta tillagaðu miðbýarætlanina, vísandi til skriv 
frá umsitingini, dagf. 27.03.06. Tó verður málið um FK tikið upp sum serstakt mál. 
  
Mentanarnevndin tekur undir við BBN/TN og HaN 31.03.06. Nevndin tekur undir við mentanarliga partinum av 
verkætlanini, sambært uppskoti frá “KHRAS-arkitektum 24.03.06”, og mælir til, at hesin parturin verður lýstur 
til fulnar innihaldsliga, og hvussu hann verður framdur. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir BBN/TN og HaN 31.03.06 og MeN 31.03.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá Mentanarnevndini samtykt 
  
  
Frammanfyri nevndu mál eru viðgjørd á almennum fundi. 

 


