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Klaksvíkar Býráð
Dagfesting:
Málnr.:
Nevndarlimir:

Varalimir:
Ikki møtt:
Onnur:
Protokollførari:

24.02.2022 kl. 17:30
21/01365
Karl Johansen, Atli S. Justinussen, Jógvan Skorheim, Gunvá við
Keldu, Oddmar á Lakjuni, Jóhanna Christiansen, Eyðstein Ó.
Poulsen, Rógvi Jacobsen, Óli M. Lassen, Signhild V. Johannesen og
Tummas J. Lervig
Símun á Høvdanum møtti fyri Gunvá við Keldu
Rúni Rasmussen, kommunustjóri
Jensa Anthoniussen, fulltrúi

Málsyvirlit
Til viðgerðar
14/22

22/00124-7

Býráðslimi berst frá at møta á býráðsfundi (Gunvá við Keldu)

15/22

22/00283-1

Reglugerð um fulltrú til kommunalar bindingar, dagføring ísv. stjóraskifti

16/22

22/00099-3

Marknaumskipan millum matr.nr. 50ab og 50aa
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Broyting av byggisamtykt fyri Trøllanes
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21/01827-4

Atkoma til matr.nr. 30b á Húsum

19/22

21/01335-17

Útbygging av bátahylinum í Árnafirði

20/22

21/01328-2

Vegur/parkeringsøki til raðhús o.o. hús omanfyri Stangavegin

21/22

21/01945-3

Parkeringspláss omanfyri Víkavegin (matr.nr. 302)

22/22

22/00291-1

Øki til bygning hjá Norðoya Bjargingarfelag

23/22

22/00034-1

Játtan til virksemi, Heilsunevndin – flyting millum kontur, seinna viðgerð

24/22

22/00058-1

Bilar hjá Grót- og tilfarssøluni og Klaksvíkar Havn - flyting frá rakstri til
íløgur, seinna viðgerð

25/22

21/01299-18

Íbúðaverkætlan í Klaksvík, matr. nr. 1005i – støðutakan til tilboð

Símun á Høvdanum fór av fundinum kl. 19, beint undan viðgerðini av máli 25/22
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Til viðgerðar

14/22
22/00124-7 Býráðslimi berst frá at møta á býráðsfundi (Gunvá við Keldu)
Viðgjørt av
1 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
24.02.2022

Málnr.
14/22

22/00124-7 Býráðslimi berst frá at møta á býráðsfundi (Gunvá við Keldu)
Frágreiðing um málið:
Gunvá við Keldu, býráðslimur, hevur boðað frá, at hon hevur forfall til býráðsfundin 24. feb. 2022.
Næstvaldur á listanum er Símun á Høvdanum.
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin, § 18, stk. 1 og stk. 3
Fíggjarligar avleiðingar:
Fundarsamsýning til tiltakslimin, um býráðið avger at lata hann taka sæti í býráðnum til fundin.
Tilmæli:
Mælt verður býráðnum til at taka støðu til innkalling av tiltakslimi fyri Gunvá við Keldu.
Klaksvíkar Býráð 24. februar 2022:
Einmælt samtykt at lata Símun á Høvdanum taka sæti í býráðnum til fundin.
[Gem]

15/22
22/00283-1 Reglugerð um fulltrú til kommunalar bindingar, dagføring ísv.
stjóraskifti
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
22.02.2022
24.02.2022

Málnr.
7/22
15/22

22/00283-1 Reglugerð um fulltrú til kommunalar bindingar, dagføring ísv. stjóraskifti
Frágreiðing um málið:
Í samband við at nýggjur tekniskur stjóri hevur tikið við 1. februar 2022, skal reglugerðin um fulltrú til
kommunalar bindingar dagførast (sí viðhefta uppskot til dagførda reglugerð).
Lógargrundarlag:
Kommunustýrislógin § 44, stk. 2: ”skjøl viðvíkjandi keypi og sølu av fastari ogn o.t. skulu verða
undirskrivað av borgarstjóranum og einum persóni, sum kommunustýrið hevur heimilað til tess”.
Sambært viðmerking til omanfyrinevndu lógargrein “skal kommunustýrið tilnevna persónliga og við
navns nevni medundirskrivaran hjá borgarstjóranum. Starvsheitið er ikki nøktandi”.
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Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli:
Mælt verður til at taka undir við dagførdu reglugerðini.
Fíggjarnevndin 22. februar 2022:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 17-02-2022.
Klaksvíkar Býráð 24. februar 2022:
Tilmælið frá FíN 22-02-2022 einmælt samtykt.
[Gem]

16/22
22/00099-3 Marknaumskipan millum matr.nr. 50ab og 50aa
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
14.02.2022
24.02.2022

Málnr.
25/22
16/22

22/00099-3 Marknaumskipan millum matr.nr. 50ab og 50aa
Frágreiðing um málið:
Umhvørvisstovan biður um kommununnar ummæli til viðheftu marknaumskipan.
Endamálið við umskipanini er at staðfesta verandi garð á staðnum sum matrikulmark.
Eftir umskipanina lúka báðar ognirnar framvegis kravið í byggisamtyktini um minsta mark grundøki.

Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Almenna Byggisamtyktin
Fíggjarligar avleiðingar:
Kommunan bert ummælandi
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Tilmæli:
Tekniska umsiting mælir til at viðmæla umsóknini
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 14. februar 2022:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 01-02-2022.
Klaksvíkar Býráð 24. februar 2022:
Tilmælið frá UBN 14-02-2022 einmælt samtykt.
[Gem]

17/22
21/01715-6 Broyting av byggisamtykt fyri Trøllanes
Viðgjørt av
1 Trøllanesnevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
02.02.2022
14.02.2022
24.02.2022

Málnr.
2/22
16/22
17/22

21/01715-6 Broyting av byggisamtykt fyri Trøllanes
Frágreiðing um málið:
Umsitingin greiðir nærri frá málinum í skrivi, dagf. 24-01-2022. Í stuttum snýr málið seg um, at
broytingaruppskot fyri Trøllanes lá frammi fyri aðru ferð til alment eftirlit, frá 25.11.21 til 06.01.22.
Inn komu tvær viðmerkingar/kærur.
Lógargrundarlag:
Løgtingslóg um býarskipanir og byggisamtyktir v.m.
Kommustýrislógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar
Tilmæli:
Uppskot um byggisamtyktarbroyting fyri A28, C18 og landbúnaðarøkið verður latið nevnd og býráð til
støðutakan.
Trøllanesnevndin 2. februar 2022:
Nevndin tekur undir við uppskotinum, ið varð lagt til hoyringar 25. nov. 2021, umframt at tikið verður
undir við nevndu reguleringini millum markið millum C18 og A28 við parkeringsplássið við skúlan, sum
lýst í tilmælinum, dagf. 24-01-2022.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 14. februar 2022:
Nevndin tekur undir við Trøllanesnevndini 02.02.2022.
Klaksvíkar Býráð 24. februar 2022:
Tilmælið frá UBN 14-02-2022 einmælt samtykt.
[Gem]
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18/22
21/01827-4 Atkoma til matr.nr. 30b á Húsum
Viðgjørt av
1 Húsanevndin
2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
3 Tekniska Nevnd
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
02.02.2022
14.02.2022
16.02.2022
24.02.2022

Málnr.
3/22
24/22
9/22
18/22

21/01827-4 Atkoma til matr.nr. 30b á Húsum
Frágreiðing um málið:
Klaksvíkar Býráð samtykti á fundi 28. oktober 2021 at lýsa ognina – matr.nr. 53 – á Húsum til sølu.
Sølulýsingin fer ætlandi út skjótast gjørligt.
Eftir at vera kunnugur við ætlan býráðsins um sølu, ger eigarin av grannaognini omanfyri í skrivi til
kommununa dagf. 14. nov. 2021 vart við, at atkomuvegurin til ogn teirra liggur partvís gjøgnum matr.nr.
53.
Fyri at tryggja sær framhaldandi atkomuveg, eisini eftir at matr.nr. 53 er farið av kommunalum hondum,
søkja tey um loyvi at keypa uml. 29 m2 av nevndu ogn.

Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Kommunufulltrúin
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Tekniska umsiting hevur umrøtt málið innanhýsis, og mælir til, at ein 3 metra breiður geiri verður
frábýttur matr.nr. 53 og samanlagdur við kommunala vegin niðanfyri (litra b), áðrenn ognin verður seld.
Húsanevndin 2. februar 2022:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 24-01-2022.
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Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 14. februar 2022:
Nevndin tekur undir við Húsanevndini 02-02-2022.
Tekniska Nevnd 16. februar 2022:
Nevndin tekur undir við UBN 14-02-2022.
Klaksvíkar Býráð 24. februar 2022:
Tilmælið frá TN 16-02-2022 einmælt samtykt.
[Gem]

19/22
21/01335-17 Útbygging av bátahylinum í Árnafirði
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
16.02.2022
22.02.2022
24.02.2022

Málnr.
10/22
12/22
19/22

21/01335-17 Útbygging av bátahylinum í Árnafirði
Frágreiðing um málið:
Við hesum verður nevndin kunnað um projektbroyting av bátahylinum í Árnafirði. Sum tað framgongur
av myndini niðanfyri, er ætlanin at taka pierin frá landi burtur, og ístaðin at nýta nýggju kajina sum pier.
Hetta merkir, at uttari armurin verður forlongdur soleiðis, at kajin (hjá Articon) og uttari armurin møtast.
Ein onnur broyting er, at verandi verjugarður frá knekkinum og suðureftir verður ikki broyttur.
Kommunan hevur samskift við alaran um verkætlanina, og nýggja ætlanin fer at viðføra, at alarin kann
nýta størri bátar til røkt av alibrúkinum í Árnafirði.
Aldukanning er gjørd av nýggjum, og vísir hendan, at tillagaða ætlanin stendur ikki langt aftan fyri fyrra
uppskotið, sum áður er kunnað um. Um pierurin verður gjørdur eitt sindur suður um nýggju kajina, so
verður roknað við, at bátahylurin verður kyrrari.
Upplýst verður, at byggisamtyktin fyri økið er góðkend, og Umhvørvisstovan hevur góðkent fyrru
verkætlanina. Tá HaVN hevur viðgjørt broytingina av bátahylinum fer umsitingin at kunna Umhvørvisstovuna um broytingina.
Ætlanin er at bjóða arbeiðið út millum tveir arbeiðstakarar í mai 2022.
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Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin
Fíggjarligar avleiðingar:
Peningur er settur av til verkætlanina í 2022.
Tilmæli:
Við hesum verður málið sent nevndini til viðgerðar/støðutakan. Tekniska fyrisiting kann viðmæla
broytingini, soleiðis at ætlaði hylurin verður kyrrari.
Havna- og Vinnunevndin 16. februar 2022:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 08-02-22.
Fíggjarnevndin 22. februar 2022:
Nevndin tekur undir við HaVN 16-02-2022.
Klaksvíkar Býráð 24. februar 2022:
Tilmælið frá FíN 22-02-2022 einmælt samtykt.
[Gem]

20/22
21/01328-2 Vegur/parkeringsøki til raðhús o.o. hús omanfyri Stangavegin
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Tekniska Nevnd
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
14.02.2022
16.02.2022
22.02.2022
24.02.2022

Málnr.
21/22
10/22
11/22
20/22

21/01328-2 Vegur/parkeringsøki til raðhús o.o. hús omanfyri Stangavegin
Frágreiðing um málið:
Klaksvíkar Býráð hevur á fíggjarætlanini fyri 2022 sett av 3,0 mió.kr. til veg og parkeringsøki til raðhús
o.o. oman fyri Stangavegin í Klaksvík. Undir viðgerðini á temafundinum í 2021 kom fram, at fyrri
helmingurin av arbeiðinum skal fremjast í 2022 og seinni helmingurin í 2023.
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Í hesum sambandi loyvir fyrisitingin sær at nevna, at undirskriving av einum byggisáttmála krevur, at
Býráðið bindur seg til at seta neyðuga upphædd av í 2023. Fyribils verður mett, at kostnaðurin komandi ár
fer at liggja millum 3 og 4 mió.kr. Tá er eisini roknað við neyðugum lendiskeypi. Viðv. lendiskeypi
verður upplýst, at samráðingarnar ganga væl, avtalur eru gjørdar, og aðrar eru í umbúna.
Upplýst verður, at Norðhús – sum átti lægsta tilboð – framvegis eru áhugaðir í at fremja arbeiðið, men ein
treyt fyri hesum er, at tilboðið verður prístalsregulerað, tí m.a. tilfarskostnaðurin er hækkaður nógv, síðani
tilboðsupplatingin var hildin.
Í hesum sambandi kann nevnast, at ráðgevin í sept./okt. 2020 upplýsti, at eindarprísirnir í tilboðnum vóru
“kappingarførir”.
Víst verður annars til viðfesta skjal nr. 20/00731-32.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin.
Fíggjarligar avleiðingar:
Um ein sáttmáli verður undirskrivaður við Norðhús, krevur hetta, at Býráðið bindur seg til at seta
restupphæddina fyri sáttmálan av í 2023. Upphæddin er fyribils mett til millum 3 og 4 mió.kr.
Upplýsast kann eisini í hesum sambandi, at Norðhús hevur roknað við einari byggitíð upp á eitt ár.
Tilmæli:
Við hesum verður málið lagt fyri viðkomandi nevndir og býráð til viðgerðar/støðutakan. Tekniska
fyrisiting kann viðmæla, at arbeiðið verður framt sambært ætlan.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 14. februar 2022:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 06-02-2022.
Tekniska Nevnd 16. februar 2022:
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum, dagf. 06-02-2022.
Fíggjarnevndin 22. februar 2022:
Nevndin tekur undir við TN 16-02-2022.
Klaksvíkar Býráð 24. februar 2022:
Tilmælið frá FíN 22-02-2022 einmælt samtykt.
[Gem]
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21/22
21/01945-3 Parkeringspláss omanfyri Víkavegin (matr.nr. 302)
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Tekniska Nevnd
3 Klaksvíkar Býráð
4 Ferðslunevndin

Fundardagur
14.02.2022
16.02.2022
24.02.2022
14.02.2022

Málnr.
23/22
11/22
21/22
10/22

21/01945-3 Parkeringspláss omanfyri Víkavegin (matr.nr. 302)
Frágreiðing um málið:
Tá kommunan fyri nøkrum árum síðani ognaði sær matr.nr. 302 í Víkunum, so var ætlanin við málinum
m.a. at gera kommunala atkomu til matr.nr. 297 og 302, og annars at fáa so nógv parkeringspláss í
økinum sum gjørligt.
Í 2019 og 2020 eru mál til viðgerðar, sum hava við økið at gera, og niðurstøðan hjá viðkomandi nevndum
og býráði var, at ein heildarloysn skal gerast fyri økið. Nú er ein heildarloysn gjørd. Sí viðfestar
tekningar.
Heildarloysnin gevur møguleika fyri atkomu til matr.nr. 297, 301 og 303a (matr.nr. 303a hevði
vegaatkomu áðrenn ígjøgnum 302 – sami eigari).
Heildarloysnin gevur eisini møguleika fyri, at matr nr. 307 og 308 hava tilknýti til parkeringsøkið, og
gevur eisini møguleika fyri, at ein marknaumskipan kann fremjast, um semja er um hesa, og at
marknumskipanin ikki gongur út yvir heildarloysnina ella parkeringsøkið. Víst verður í hesum sambandi
til mál nr. 20/00926, har eigarin av matr.nr. 307 ynskir at keypa einar 7 fermetrar burtur av matr.nr. 302.
Víst verður eisini til málið hjá eigaranum av matr.nr. 299.
Sí eisini viðhefta uppskot til marknaumskipan millum matr.nr. 299 og 302.
Tekniska fyrisiting mælir til, at ein gongubreyt fram við matr.nr. 299 og 302 verður partur av
heildarloysnini, og at tað samstundis verður hugt eftir parkeringsplássinum, har handilin hjá Heina Lassen
stóð, fyri at tryggja, at neyðug vegabreidd er framman fyri gongubreytina. Málið krevur sjálvandi
harumframt, at parkeringsforboð verður, har gongubreyt verður gjørd.
Samlaða heildarloysnin er í 2019 mett at kosta einar 350 tkr, og stuðlagarðurin millum matr.nr. 297 og
299 er mettur til einar 150 tkr. Dagførdur kostnaður av heildarloysnini fer í dag at liggja um einar 500 tkr.
Arbeiðið er ikki raðfest í 2022.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin
Fíggjarligar avleiðingar:
Undir hesari viðgerðini av málinum verður bert lagt upp til neyðugar matrikkulloysnir s.s.
lendiskostnaður, útreiðslur til matrikkulering og stuðlagarðar. Hesin kostnaðurin kann gerast einar 200
tkr.
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Tilmæli:
Við hesum verður málið sent nevndum og býráði til viðgerðar/støðutakan. Tekniska fyrisiting kann
viðmæla uppskotinum til heildarloysn fyri økið, og at marknaumskipanir kunnu fremjast sambært
heildarætlanina, og at stuðlagarðurin verður framdur í samband við byggingina hjá eigaranum av matr.nr.
299.
Ferðslunevndin 14. februar 2022:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 07-02-2022.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 14. februar 2022:
Nevndin tekur undir við FeN 14-02-2022.
Tekniska Nevnd 16. februar 2022:
Nevndin tekur undir við UBN 14-02-2022.
Klaksvíkar Býráð 24. februar 2022:
Tilmælið frá TN 16-02-2022 einmælt samtykt.
[Gem]

22/22
22/00291-1 Øki til bygning hjá Norðoya Bjargingarfelag
Viðgjørt av
1 Ferðslunevndin
2 Heilsunevndin
3 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
4 Mentanarnevndin
5 Havna- og Vinnunevndin
6 Tekniska Nevnd
7 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
14.02.2022
14.02.2022
14.02.2022
15.02.2022
16.02.2022
16.02.2022
24.02.2022

Málnr.
13/22
8/22
28/22
8/22
8/22
14/22
22/22

22/00291-1 Øki til bygning hjá Norðoya Bjargingarfelag
Frágreiðing um málið:
Málið um staðseting av bygningi til Norðoya Bjargingarfelag hevur verið umrøtt og viðgjørt í fleiri
umførum.
Í juni-umfarinum 2021 varð samtykt, at formaðurin í Havna- og vinnunevndini og forkvinnan í
Mentanarnevndini saman við umsitingini og Norðoya Bjargingarfelag skuldu koma við einum uppskoti til
staðseting av bygningi til Norðoya Bjargingarfelag.
Síðan hetta hava fleiri fundir verið um málið, har nógvir møguleikar fram við Vágni vórðu umrøddir og
kannaðir.
Eftir hesa tilgongdina eru formaðurin í Havna- og vinnunevndini, forkvinnan í Mentanarnevndini og
forkvinnan í Heilsunevndini, saman við umsitingini og Norðoya Bjargingarfelag, komin ásamt um at
mæla til ein staðseting beint sunnanfyri ferjuleguna hjá Sam, har økið verður fylt út.
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(á tekningini er bygningurin 15x18 metrar)
Ein neyv kostnaðarmeting er ikki gjørd av slíkari útfylling. Tó er greitt, at talan helst er um eina útfylling,
sum kostar umleið 2 mió. kr., um tunnilsgrót verður nýtt, umframt møguligar kai-síður.
Hetta økið verður millum annað tilmælt, tí ein bygningur á økinum har ikki tekur nakað serligt av útsýni
frá øðrum, sløkkiliðið er longu í økinum, ongar løgfrøðiligar bindingar eru á økinum og talan er um eina
staðseting beint við Vágna, sum bæði bátur og bilar hava lætta atgongd frá, samstundis sum nógv
parkeringspláss eru í økinum, og at tað verður mett hóskandi, at ein sjálvboðin felagskapur afturat kemur í
økið fyri at skapa lív.
Við hesari staðsetingini verður lagt upp til, at kommunan ger lendið klárt og fer í samskifti við
bjargingarfelagið um útsjónd av bygningi, áðrenn arbeiðið við lendinum fer í gongd. Sostatt er lagt upp
til, at bjargingarfelagið stendur fyri fígging og bygging av bygninginum, og at felagsskapurin leigar
lendið frá kommununi.
Lógargrundarlag:
Kommunufulltrúin
Fíggjarligar avleiðingar:
Kostnaðurin av útfyllingini, sum tað í løtuni ikki er avseting til í 2022. Hesin kostnaður verður í løtuni
mettur til umleið 2 mió. kr. til útfylling, umframt kai-síður.
Tilmæli:
Mælt verður til, at nevndirnar taka støðu til hesa staðseting til bygning hjá Norðoya Bjargingarfelag.
Ferðslunevndin 14. februar 2022:
Nevndin sær ikki nakra ferðsluliga forðing í uppskotnu staðsetingini, men mælir til, at tekniska fyrisiting
viðger ferðsluliga partin.
Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 14. februar 2022:
Nevndin mælir til, at býarskipanarbólkur kommununnar viðger málið, umframt at fíggjarligu
avleiðingarnar verða nærri útgreinaðar, áðrenn støða verður tikin til málið.
Mentanarnevndin 15. februar 2022:
Ein meirluti, JCC, RJ, GvK, mælir til at taka undir við staðsetingini, men at málið verður viðgjørt í
býarskipanarbólkinum og kostnaðarmeting av kaisíðu, sum verða tøk áðrenn býráðsfundin.
Ein minniluti, SVJ, tekur støðu í býráðnum.
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Havna- og Vinnunevndin 16. februar 2022:
Nevndin mælir til, at Norðoya Bjargingarfelag fær økið, sum víst verður til í tilmælinum dagf. 08-022022 (Málsnummar 22/00291-1), umframt at økið verður fylt út í 2023, samstundis sum umsitingin ger
neyðuga fyrireikingararbeiðið, so hetta kann fremjast. Fíggingin av hesum arbeiði verður tikið upp í
samband við fíggjarætlanina fyri 2023.
Tekniska Nevnd 16. februar 2022:
Ein meiriluti, OáL, EÓP og TJL, tekur undir við meirilutaviðtøkuni í MeN 15-02-2022 og viðtøkuni hjá
HaVN 16-02-2022.
Ein minniluti, ÓML, heldur fast við viðtøkuna hjá HaVN 16-02-2022.
Ein annar minniluti, GvK, tekur undir við meirilutanum í MeN 15-02-2022.
Klaksvíkar Býráð 24. februar 2022:
Atkvøtt varð um soljóðandi broytingaruppskot frá ASJ: “Norðoya Bjargingarfelag fær økið, sum verður
víst til í tilmælinum, dagf. 08-02-2022, og at arbeitt verður víðari við einari neyvari kostnaðarmeting av
upprunaætlanini, sum er 20 x 20 m við keisíðu, innan 1. juni 2022”; tað varð samtykt við 8 atkvøðum fyri
(KHJ, ASJ, SáH, OáL, JCC, EÓP, ÓML og TJL) og ongari atkvøðu ímóti, RJ, JS og SVJ atkvøddu ikki.
[Gem]

23/22
22/00034-1 Játtan til virksemi, Heilsunevndin – flyting millum kontur, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Heilsunevndin
2 Trivnaðarnevndin Eldri og Bústaðir
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð
5 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
17.01.2022
18.01.2022
25.01.2022
27.01.2022
24.02.2022

Málnr.
4/22
2/22
1/22
9/22
23/22

22/00034-1 Játtan til virksemi – Heilsunevndin
Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 27. jan. 2022.
Heilsunevndin 17. januar 2022:
Nevndin tekur undir við tilmælinum og at fíggingin verður útvegað samsvarandi viðfesta notatið frá
kommunustjóranum dagfest 17-01-2022.
Trivnaðarnevndin Eldri og Bústaðir 18. januar 2022:
Nevndin tekur undir við TrN E&B, 18.01.2022.
Fíggjarnevndin 25. januar 2022:
Nevndin tekur undir við HeiN 17-01-2022.
Klaksvíkar Býráð 27. januar 2022:
Tilmælið frá FíN 27-01-2022 einmælt samtykt.
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Klaksvíkar Býráð 24. februar 2022:
Tilmælið frá BýR 27-01-2022 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Gem]

24/22
22/00058-1 Bilar hjá Grót- og tilfarssøluni og Klaksvíkar Havn - flyting frá rakstri til
íløgur, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Havna- og Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
19.01.2022
25.01.2022
27.01.2022
24.02.2022

Málnr.
3/22
3/22
10/22
24/22

22/00058-1 Bilar hjá Grót- og tilfarssøluni og Klaksvíkar Havn
Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum 27. jan. 2022.
Havna- og Vinnunevndin 19. januar 2022:
Nevndin tekur undir við tilmælinum dagf. 10-01-2022.
Fíggjarnevndin 25. januar 2022:
Nevndin tekur undir við HaVN 19-01-2022.
Klaksvíkar Býráð 27. januar 2022:
Tilmælið frá FíN 27-01-2022 einmælt samtykt.
Klaksvíkar Býráð 24. februar 2022:
Tilmælið frá BýR 27-01-2022 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Gem]

FRAMMANFYRI STANDANDI MÁL ERU VIÐGJØRD Á ALMENNUM FUNDI
Símun á Høvdanum fór av fundinum kl. 19, beint undan viðgerðini av máli 25/22

25/22
21/01299-18 Íbúðaverkætlan í Klaksvík, matr. nr. 1005i – støðutakan til tilboð

Fundurin lokin kl. 19:30
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