Býráðsfundurin tann 1. mai 2007
Ár 2007, hin 1. mai kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð fund við niðanfyri standandi fundarskrá.
Allir limir á fundi.
42.
Viðv. nýggjum hølum – Handarbeiðsskúlin.
Vísandi til tilmæli frá 14.03.07 og til eftirfylgjandi viðgerð, verður mælt til at:
Kr. 20.000 verða fluttar av kto: 462090 umsiting stadionøki
Og kr. 40.000 verða fluttar av kto: 462100 umvæling fótbólts-vøllur – og fluttar á kto: 414030 Hølisleiga
Handarbeiðsskúlin.
Sí skriv frá umsitingini, 13.04.07.
Mentanarnevndin mælir til, at kr. 40.000 verða fluttar av kontu 462100 og kr. 20.000 verða fluttar av kontu
450480 og settar á kontu 414030.
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 18.04.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið frá MeN og FíN samtykt

43.
2007-03-015 Íbúðarbygging matr. nr. 867.
Søkt verður um frávik fyri byggiloyvi til íbúðarbygging á matr. nr. 867. Talan er um 11 sjálvstøðugar íbúðir í
ymiskum støddum og sniðum. Um broytta samtykta byggisamtyktin var komin í gildi, so hevði T.U. mælt til at
geva byggiloyvi innanfyri byggi-samtyktina. Sí skriv og frágreiðing frá T.U. 13.04.07.
Tekniska nevnd tekur undir við, at byggiloyvi verður givið eftir komandi byggisamtykt, tá hon kemur í gildi.
Býráðsins samtykt:
Broytingaruppskot um at geva undantaksloyvi til at byggja smb. tekning, litað við bláum, varð samtykt við 9.
atkvøðum fyri og ongari ímóti. Jórun Høgnesen og Rani Nolsøe atkvøddu ikki.

44.
Nýggjur innsatsbilur – sløkkiliðið
Klaksvíkar sløkkilið kemur tann 26.02.07 við tilmæli um nýggjan sløkkiliðsbil, og mælir til at keypa ein Toyota
Landcruiser, fyri ein samlaðan kommunalan kostnað upp á kr. 553.140. Sí fíggjarliga uppseting, sum sigur, at
tøkt á fíggjar-ætlanini 2007 eru kr. 400.000, mett avlop í 2006 eru uml. Kr. 200.000. Um býráðið samtykkir
framflyting av avlopi hjá sløkkiliðnum í 2006 er nóg mikið av peningi tøkur til keypið.
Brunanevndin tekur undir við tilmæli frá sløkkiliðsleiðaranum og T.U. dagf. 12.03.07.
Tekniska nevnd undir við tilmæli frá T.U. dagf. 12.03.07.
Fíggjarnevndin tekur undir við BrN 17.04.07 og TN 17.04.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt.

45.
2006-03-128 Flyting av frystihúsinum í Ánunum.
Tann 26.03.07 var eykafundurí Havnanevndini um broyttu støðuna við góðshavnini vegna “ferðafólkahavnina”,
har ráðgev-in fekk høvi at greiða frá avleiðingum sum ferðafólkahavnin fær fyri bingjuøkið og frystihúsið.
Semja var um, at bingjuøkið verður ovlítið, hóast frystihúsið verður flutt 40-50 metrar. Tí var avgjørt á
fundinum, at ráðgevin skuldi gera ein meting av kostn-aðinum, um frystihúsið verður flutt íalt 80 metrar, sum
var tað upp-runaliga ynski frá Kl. Havn. Sí skriv og frágreiðing frá T.U. 13.04.07. Við hesum verður málið lagt
fyri, vísandi til, at ein meiriluti (8 býráðslimir) hava samtykt eina eykajáttan upp á kr. 3.mill. til víðari útfylling
og liðugtgerð, so frystihúsið kann flytast 30 metrar longur norður. Víst verður til notat frá býarverkfrøðinginum, sum sýnir støðutakanina hjá býráðslimunum.
Ein meiriluti í Havnanevndini, Atli S. Justinussen, Jórun Høgnesen og Kristian F. Olsen, tekur undir við
skrivinum frá T.U. 13.04.07.
Ein minniluti, Kristian Eli Zachariasen og Hans Arni Bertholdsen, tekur undir við útfyllingini, men bert um

arbeiðið kann fremjast innanfyri verandi fíggjarkarm.
Fíggjarnevndin mælir til, at neyðuga játtanin á 3. mill. kr. verður funnin innan verandi fíggjarkarm og grunnar
2006, og biðjur umsitingina um tilmæli um hetta til býráðsfundin.
Býráðsins samtykt:
Broytingaruppskot um at játta 4,51 mió. kr., sum verður at fíggjað við flytingum frá grunnum býráðsins.
Fíggjarnevndin verður at útgreinað hesar flytingar.

46.
Regulering av lendið – Føroya Bjór/Miðbýur.
Vísandi til samskifti við Føroya Bjór um meira økið eystanfyri bygningin, og býráðsins avgerð um hvar Ósáin
skal liggja, verður biðið um heimild til at regulera økið sambært miðbýar-planin, har Ósáin kemur at liggja
einar 30 metrar frá Føroya Bjór. Tað er ikki gjørd neyv meting av kostnaðinum av hesum arbeiði, men rokna
verður við, at talan verður um eina upphædd millum 200 og 300 túsund kr. Mælt verður til, at arbeiðið verður
sett í verk beinanvegin og fíggjað av miðbýarkontuni, har omanfyri 4 mió. kr. eru tøkar. Sí skriv frá T.U.
16.04.07.
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. dagf. 16.04.07.
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 17.04.07.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt

47.
2006-19-038 Íverksetaradepil í Klaksvík.
Vísandi til skriv frá umsitingini 30.01.07, og til býráðssamtykt 06.02.07 verður tann parturin av málinum, íð
snýr seg um sjálva stovnanina av grunninum við hesum lagdur fyri við uppskoti um formliga samtykt av
grunninum “Íverksetarahúsið í Klaksvík”.
Hjálagt er uppskot til samtyktir fyri grunnin, sum er tillagað samsvarandi samtykt fíggjarnevndainnar og
býráðsins, og sum mælt verður býráðnum til at samtykkja, so grunnurin formliga verður settur á stovn og
nevnd vald. Uppskot til nøvn á nevndar-limum verður klárt til komandi býráðsfund.
Rani Nolsøe, menningarstjóri møtti á fundi í Fíggjarnevndini í samb. við hetta mál og greiddi frá tí.
Nevndin tekur undir við skrivi frá umsitingini, dagf. 24.04.07, og mælir býráðnum til at samtykkja
stovnsetanina, tó við tí broyting, at nevndin framyvir verður sjálvsupplerandi. Málið um setanarviðurskifti
menningarstjórans verður at leggja fyri komandi fundarumfar.
Býráðsins samtykt:
Samtykt at velja fylgjandi persónar í nevndina fyri grunnin: Jóhanna á Bergi, Torben Henriksen og Eyðun
Mørkøre. Tilmælið frá FíN samtykt
48.
2007-11-024 Umsókn um marknaumskipan matr. 808-797a.
Talan er um smærri regulering av øki, sum T.U. mælir til at játta.
Tekniska nevnd viðtekur tilmælið frá T.U.
Býráðsins samtykt:
Tilmælið samtykt

Fundur lokin

