
Ár 2005, hin 02. mai 

Ár 2005, hin 2. mei kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi fundarskrá, 
og har fylgjandi býráðssamtyktir vórðu gjørdar. 
  
  
Allir limir á fundi uttan Torleif Sigurðsson, Jákup Mikkelsen og Gunvá við Keldu. 
Jákup Mikkelsen kom á fundin eftir mál nr. 38. 
  
  
  

38. 
2005-19-034 umsókn um farloyvi. 
Í skrivi, dagfest 27. apríl 2005 søkir Torleif Sigurðsson, býráðslimur um farloyvi í eina tíð, og at næsti persónur 
á listanum tekur sæti í býráðnum í hansara stað. 

Býráðsins samtykt: 
Samtykt, og Signhild Joensen tók sæti í býráðnum. 
 

 

39. 
2004-02-002 Íløgur v.m., sum Norðoyatunnilin framskundar. 
Tann 30. jan. 2004 gjørdi T.U. eina meting av ymiskum avleið-ingum í samband við Norðoyatunnilin tí mett 
var, at tunnilin fór at framskunda ymiskar kommunalar íløgur, so sum liðugtgerð av ringvegi, framhald av 
miðbýi, keyp av ognum/lendi o.a.m. Ein kostnaðarmeting er gjørd, sum fevnir um øll tey samtyktu arbeiðini, 
sum hava tilknýti til Norðoyatunnilin. Metingin vísir liðugt útinnt arbeiðir, og samlaður kostnaður er einar 72 
mill. kr. íroknað ringvegin og kommununnar part av miðstaðarbygging-ini. Sí skriv frá T.U. har dagførd meting 
er gjørd av teimum ymisku arbeiðunum. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við skrivi frá T.U. dagf. 09.04.05. 
 
Havnanevndin tekur undir við skrivinum frá T.U. dagf. 09.04.05. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 13.04.05 og Havnanevndini 14.04.05. Málið verður annars tikið 
upp á serstøkum fundi millum býráðslimir, har íløgur kommununnar verða raðfestar og útgreinaðar nærri. 

Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá TN 13.04.05, HaN 14.04.05 og FíN samtykt. 
 

 

40. 
2005-03-012 Byggiloyvi til bilhús matr. 1224. 
Í skrivi, dagf. 08.03.05 verður søkt um byggiloyvi til bilhús. Bil-húsið vendir móti 2 markum og er ætlanin er at 
gera eitt vindfang fast í bilhúsið. Av tí, at byggingarstigið er 0,31 má gevast frávik. Umsóknin skal sendast til 
grannahoyring. Sí skriv frá T.U. Mælt verður til at játta frávik og geva byggiloyvi við teimum treytum, at hin 

longra síðan í mesta lagi verður 8 m og styttra í mesta lagi 4,0 m. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. dagf. 08.04.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
 
41. 
2005-03-019 Byggiloyvi til tilbygnin matr. 766d. 
Í umsókn, dagf. 20.03.05 verður søkt um byggiloyvi til til-bygning til framsýningarhøli oman móti landsvegir á 
matr. 766d. Stødd 5x 9,8 metrar. Við umsóktu bygging verður byggingarstigið 0,20. Umsóknin er send 
Landsverki til hoyringar. T.U. mælir til at játta loyvi, treytað av at Landsverk gevur loyvi viðvíkjandi bygging 
framvið landsvegi. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. dagf. 08.04.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 



 
 
 
42. 
2005-03-024 Umsókn um byggiloyvi á matr. 739l. 
Søkt verður um byggiloyvi til sølu- og verkstaðbygning á matr. 739l á ídnaðarøkinum á Borðoyavík. Støddin á 
bygninginum verður 568m2 og eitt yvirdekka vaskipláss. Byggingarstigið verður 0,23. T.U. mælir til at játta 
byggiloyvi tá íð statiskar út-rokningar, meira nágreiniligar tekningar er innsendar og góð-kenning frá Landsverk 
um bygging framvið landsvegi er komin. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. dagf. 09.04.05 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
 
43. 
2004-03-078 Broyting av húsum matr. 349a. 
Søkt verður um byggiloyvi til ístandsetan og broytingar av húsinum. Ætlanin er at hava framsýningar í ovaru 
hæddini við inngongd í uttara enda á húsinum. Niðara hæddin er ætlað til wc, goymslu og umsiting. Umsøkta 
byggiloyvi yvirheldur ásettu treytirnar fyri bygging. T.U. mælir til at geva byggiloyvi og sum góðan 
fyrisitingarligan sið at senda umsóknina út til grannahoyring. 

 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. dagf. 09.04.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
 
44. 
2005-03-015 Umsókn um grundøki/byggiloyvi matr. 167. 
Søkt verður um loyvi til at byggja ein handilsbygning norðan-fyri verandi bygning. Virksemi umsøkjarans er fyri 
ein stóran part knýtt at sjóvinnuni við proviantering og sjóútgerð. Ætlanin er at byggja ein handil í einari hædd, 
stødd 20,3m breiður og 30,84m langur. Atkoman til bygningin er ætlað frá kajøkinum. Av tí, at friðaður 
bygningur er tætt við, so skal umsóknin sendast til hoyringar hjá avvarandi myndugleika. T.U. mælir til at játta 
grundøki til handilsbygning, samstundis vil T.U. mæla til, at bygningurin skal verða innanfyri tær byggilinjur, íð 
settar eru á viðløgdu tekning. Av tí, at søguligir bygningar eru í grannalagnum er tað av týdningi, at nýbygging 
kemur at hava eina útsjónd soleiðis, at hon samsvarar væl við bygging har í nánd. Málið er síðani viðgjørt av 
Teknisku nevnd og Havnanevndini, har samtykt varð at geva loyvi til eina bygn-ingsbreidd uppá 16,5m við 
einum avstandi uppá 3m frá Klaksvíksvegnum. Eftir hetta var fundur millum umsøkjara, T.U. og form. í 
Teknisku nevnd, har semja var um at heita á Býráðið um at broyta breiddina til 17,0m, tó við tí treyt, at elsti 
parturin verður styttur soleiðis, at ein gongubreyt uppá minst 2 metrar kann gerast framvið tí elsta partinum 
av bygninginum. 
Sí notat í málinum, dagf. 28.04.05. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. dagf. 09.04.05 við tí broyting, at mesta breidd á bygningi 
verður 16,5m og frístøðan til Klaksvíksvegin verður 3,0 m. 
 
Havnanevndin tekur undir við, at bygt verður á økið, og at samráðingar verða við Skipafelagið um leiguøkið 
undir Klaksvíksvegnum. 
 
Býráðsins samtykt: 
Uppskot frá Jákupi Mikkelsen, um at beina málið aftur í nevnd, fall við 1 atkvøðu fyri (Jákup) og 9 ímóti. 
Samtykt at taka undir við tilmæli frá TN og HaN, tó við broytingum, avtalaðar á fundi við umsøkjaran, smb. 
notat 28.04.05. 
 
 
 
45. 
Møgulig útfyllingarøkir á vestursíðuni. 
Umsitingin arbeiðir við at leggja seinastu hondina á skipaða út-fyllingararbeiðið við grótinum frá 
Norðoyatunnlinum, og er tí enn einaferð umhugsað, um ikki partur av økinum millum stóru-kaj og 
vestarubryggju eigur at vera við í arbeiðnum. Nevnda økið er avmerkt við grønum á viðløgdum korti, og sum 
sæst er bert talan um partin, sum liggur longst inni. Mett verður, at útfylling og laðaður skrái og kantur kann 
gerast fyri einar 300 til 400 túsund kr. Økið, sum fæst burturúr verður einar 900 fermetrar. 
 

Havnanevndin mælir til, at útfylt verður sambært skrivi, dagf. 08.04.05. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir Havnanevndini 14.04.05. 



 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá HaN og FíN samtykt. 
 
 
 
46. 
Útfylling norðanfyri fyri Kósabryggjuna. 
Tann 2. nov. 2004 samtykti Býráðið at fylla út norðanfyri Kósina, so eitt øki uppá einar 1550 fermetrar fæst 
burturúr. Arbeiðið er byrjað, og samlaður kostnaður verður minni enn mettu 2,1 mill. kr. Ein afturvendandi 
spurningur er, hví vit ikki fara longur norður og eigarar av fyritøku hava víst aktivan áhuga fyri, at útfylt verður 
einar 20 metrar longur norður, soleiðis at møguleikar verða niðanfyri bygning teirra. Upplýst verður, at økið tá 
verður einar 750 fermetrar størri. Sí skriv og kostnaðar-meting frá T.U. 
 
Havnanevndin tekur undir við málinum og mælir til, at økið verður longt 20 metrar longur norður 
Fíggjarnevndini tekur undir við Havnanevndini 14.04.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá HaN og FíN samtykt. 
 
 
 
47. 

Nýggja vatnleiðing “Havnaøkið – Kósin”. 
Í eina tíð hava kósavirki og virkini á vestaru síðu klaga um trupuleikar av vatntrýstinum. Vatndeildin hevur 
gjørt fleiri kanningar á staðnum og er komin til ta niðurstøðu, at tann gamla steipijarnsleiðingin frá ABCF er við 
at tippast, sí viðløgdu tekning. Tilboð er komið uppá at leggja eina 160mm PE leiðing, sum skal sveisast 
saman. Av tí, at hetta hevur skund verður mælt til at taka av tilboðnum áljóðandi kr. 165.900,- og at 
peningurin verður tikin av kontu hjá Kl. Havn. Sí skriv frá umsitingini og notat, dagf. 13.04.05. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við málinum, men mælir til, at umsitingin finnur peningin innanfyri kontuna hjá 
Teknisku nevnd og Havnanevndini. 
 
Havnanevndin tekur undir við málinum og heitir á Teknisku nevnd um at finna útveg fyri kostnaðinum. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir Teknisku nevnd 13.04.05 og Havna-nevndini 14.04.05, og at játtaninar, nevndar í 
notati, dagf. 13.04.05, verða fluttar millum kontur til hetta endamálið. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
 
48. 
2005-02-002 Keyp av lendi, sum liggur undir vegi matr. 156a 
T.U. er komin eftir, at ein partur av lendinum, sum Víkavegurin liggur á ikki er ogn kommununnar. Talan er um 
eitt øki, sum liggur frá Krotugrøvini og umleið 75 m suðureftir. Kostnaðurin fyri økið við kr. 80,-/m2 verður kr. 
59.120,- harafturat kr. 3.000,- fyri matrikulering. Biðið verður um heimild at fara undir samráðingar við 
eigaran um keyp av økinum og at matrikulera økið upp í verandi veg. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. dagf. 08.04.05. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 13.04.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
 
49. 
2004-12-002 Ætlan fyri barnaansingina. 
Vísandi til samtyktina hjá Sosialu nevnd tann 09.03.05, har avgjørt varð at fara undir fyrireikingarnar av 
byggingini av stovni undir Hálsi, hevur umsitingin arbeitt víðari við málinum. Nevndin samtykti at byggja 
stovnin í stigum, men umsitingin mælir til at fremja alla ætlanina í einum byggistigi. Hetta grundað á, fyri tað 
fyrsta, at stovnurin allarhelst ikki kann verða klárur at taka í nýtslu í ár allíkavæl og fyri tað næsta so gerst 
stovnurin dýrari. Mælt verður eisini til at bjóða byggingina út sum eina totalenterprice. Sí skriv frá umsitingini. 
 
Sosiala nevnd tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagf. 06.04.05. Nevndin heitir á T.U. um at greiða 

spurningin viðv. útbjóðing. Nevndin heitir eisini á umsitingina at arbeiða víðari við málinum beinanvegin. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Sosialu nevnd 13.04.05 og biðjur T.U. gera tilmæli um útbjóðingarmøguleikar. 



 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
 
50. 
Viðv. heiðran av vakrasta urtagarði í Klaksvík. 
Mælt verður til: 
1 at tikið verður uppaftur at heiðra vakrasta urtagarð í Klaksvík 
2 at urtagarðarnir verða kosnir annaðhvørt ár. 
3 at ein nevnd verður sett við formanninum í Mentanarnevndini,  
býargartnaranum og Karl Hera Joensen. 
Sí uppskot til reglugerð. 
  
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum 07.04.05 frá umsitingini. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 13.04.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt og at kappingin verður galdandi fyri alla kommununa. 
 
 

 
51. 
2003-19-039 Felags fundir millum borgarstjórarnar í Norðoyggjum. 
Hjáløgd verða send avrit av frásagnum frá fundum við tríggjar av okkara næstu grannakommunum í 
Eysturoynni. Hesir fundir eru í framhaldi av fundunum við grannakommunurnar í Norð-oyggjum, sum 
býráðslimir vórðu kunnaðir um í skrivi, dagf. 04.04.05. Endamálið við hesum tiltakinum er at staðfesta, hvørja 
støðu okkara grannkommunur hava til spurningin um framtíðar kommunubygnaðin í hesum økinum, og at seta 
skjøtil á eitt opið og beinleiðis kjak um málið millum røttu 
viðkomandi partar, sum jú eru kommunustýrini. Sí skriv frá umsitingini. 
 
Fíggjarnevndin mælir til, at málið verður tikið upp til umrøðu á komandi býráðsfundi. 
 
Býráðsins samtykt: 
Málið verið til stutta umrøðu. 
 
 
 
52. 
Val av umboðum í skúlastýrini. 
Veljast skulu 2 umboð fyri Býráðið í skúlastýrið fyri Ósáskúlan og 2 umboð fyri Býráðið í skúlastýri fyri 
Ziskatrøðskúlan. 
 
1. 
 
2. 
 
Býráðsins samtykt: 
Samtykt at geva borgarstjóranum heimild at avgreiða málið í samráð við valbólkarnar. 
 
 
 
53. 
Reglugerð fyri umsiting av fíggjarognum og skuld býráðsins. 
Hjálagt er uppskot til omanfyri nevndu reglugerð, sum við hesum verður løgd fyri Fíggjarnevndina til viðgerðar 
við tilmæli um samtykt. Reglugerðin er annars ein liður í arbeiðnum hjá býráðsumsitingini at menna arbeiðið 
hjá nevndum og umsiting við fast ásettum mannagongdum. Sí skriv frá umsitingini. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við uppskoti til reglugerð smb. skrivi, dagf. 17.03.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
 
54. 

2005-17-008 Ársroknskapur 2004 – KSF 
Fíggjarnevndin mælir Býráðnum til at góðkenna roknskapin hjá KSF fyri árið 2004. 



 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
Fundur lokin. 
  

 


