KLAKSVÍKAR KOMMUNA

Postboks 2 . FO-710 Klaksvík . Føroyar . Tlf. 410000 . Fax. 410001

Klaksvíkar Býráð
Dagfesting:
Málnr.:

22.03.2018 kl. 17:30
16/01208 Gerðabók

Nevndarlimir:

Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Kristian Eli Zachariasen,
Óli M. Lassen, Beinta Klakstein, Tummas J. Lervig, Gunvá við Keldu,
Atli S. Justinussen, Beinir Johannesen, Steinbjørn O. Jacobsen og
Herfrí J. Sørensen.

Málsyvirlit
Til viðgerðar
23/18

18/00257-2

Marknaumskipan; matr. nr. 115 - lendi til landsveg í Mikladali

24/18

18/00285-2

Marknaumskipan millum matr. nr. 223 og 225

25/18

18/00299-1

Vegabreiðkan/matr. nr. 164 (Ídni)

26/18

17/01188-51

Kjallarin á Brekku; íløgu- og rakstrarkostnaður – eykajáttan, fyrra viðgerð
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23/18
18/00257 Marknaumskipan; matr.nr. 115 - lendi til landsveg í Mikladali
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð
3 Mikladalsnevndin

Fundardagur
12.03.2018
22.03.2018
28.05.2018

Málnr.
23/18
23/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Umhvørvisstovan biður um býráðsins
ummæli til, at uml. 40 m2 verða fluttir
frá matr. nr. 115 til landsvegin
(Sunnanáveg) í Mikladali.
Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Tekniska Deild mælir til at viðmæla
umsóknini.
Eftir sum talan er um smámunaliga
umskipan, verður mælt til, at málið
verður avgreitt í UBN og býráði hetta
umfarið og latið Mikladalsnevndini til kunningar, tá hon hevur fund aftur í maimánaði.
UBN 12-03-2018
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting, dagfest 06-03-2018.
Býráðsins samtykt 22-03-2018
Tilmælið frá UBN 12-03-2018 einmælt samtykt.
[Lagre]
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24/18
18/00285 Marknaumskipan millum matr. nr. 223 og 225
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.03.2018
22.03.2018

Málnr.
24/18
24/18

Váttað

Málnr.
26/18
7/18
16/18
12/18
25/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Víst verður til umsókn, móttikin 26. febr. 2018,
frá eigarunum av omanfyri nevndu ognum.
Talan er um upprættan av marki.
Lógargrundarlag:
Matrikullógin
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Tekniska Deild mælir til at játta og senda
Umhvørvisstovuni málið til góðkenningar.
UBN 12-03-2018
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá
teknisku umsiting, dagfest 06-03-2018.
Býráðsins samtykt 22-03-2018
Tilmælið frá UBN 12-03-2018 einmælt
samtykt.
[Lagre]

25/18
18/00299 Vegabreiðkan/matr. nr. 164 (Ídni)
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Havna- og Vinnunevndin
3 Mentanarnevndin
4 Tekniska Nevnd
5 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
12.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
22.03.2018

Frágreiðing um málið:
Málið um bygningin hjá Ídni hevur fingið drúgva viðgerð í viðkomandi nevndum og býráði, og kunnu vit
upplýsa, at heilt aftur til fyrst í 80´unum hevur kommunan samtyktir um at ogna sær bygningin til at taka
niður fyri m.a. at kunna fremja neyðuga vegabreiðkan av Stoksoyrarvegnum.
Síða 3 av 7

KLAKSVÍKAR KOMMUNA

Postboks 2 . FO-710 Klaksvík . Føroyar . Tlf. 410000 . Fax. 410001

Í 2006 keypti kommunan bygningin við niðurtøku fyri eyga, og seinni bleiv samtykt at skipa eitt øki longur
niðri á økinum til bygging. Víst verður eisini til skjøl úr máli nr. 97-10-019, har býráðið hevur samtykt at
játta borgara økið til eina høll. Hetta málið datt tó burtur, tí ætlanin bleiv slept. Nevndini kunnugt, hava
aðrar viðgerðir verið at leiga bygningin til smiðju.
Í tíðini eftir 2006 eru eisini fyrispurningar komnir um loyvi til at leiga Ídni, og í 2014 er ein umsókn komin
frá Norðoya Bjargingarfelag um at fáa økið til at byggja ein bygning á.
Nevndirnar eru eisini kunnaðar um niðurstøðuna hjá varðveitingarbólkinum, sum er komin við niðanfyri
standandi viðmerking:

Málið um niðurtøku av Ídni hevur ligið stilt, millum annað av tí orsøk at full semja hevur ikki verið í
HaVN undanfarnu býráðssetuna um at taka bygningin niður.
Málið at lata Norðoya Bjargingarfelag økið er viðgjørt av UBN tann 16-10-2017, og mælir nevndin til, at
bygningurin verður tikin niður, og í øðrum lagi, at niðara hædd verður varðveitt. Mælt verður til, at
umsitingin lýsir hesar møguleikar, fíggjarliga og varðveitingarliga. Hetta er gjørt í máli nr. 14/00838
Hølistørvur – Norðoya Bjargingarfelag.
Nevndirnar hava í hesum sambandi - í desember 2017 - gjørt hesar samtyktir:
UBN 04-12-2017
Nevndin tekur undir við tilmælinum (frá Vinnu- og Mentanarstjóranum 27-11-2017) um at raðfesta kr.
200.000,- til at taka bygningin niður, og at ein møguliga nýggjur bygningur verður staðsettur vegatekniskt
forsvarliga burtur frá vegnum og viðgjørdur sum eitt sjálvstøðugt mál.
HaVN 04-12-2017
Nevndin tekur undir við UBN 04-12-2017. Eisini verður heitt á umsitingina um at fáa umsóknina frá
Bjargingarfelagnum til viðgerðar komandi umfar.
MeN 05-12-2017
Nevndin tekur undir við UBN 04-12-2017 og HaVN 04-12-2017.
Umsitingarligar viðmerkingar:
Á viðlagdari tekning sæst, hvussu komandi vegur millum “Faktorshúsini” og Ídni kemur at liggja, og tað
framgongur eisini, hvussu ein nýggjur bygningur ætlast staðsettur í mun til Faktorsvegin. Sambært hesum
verður neyvan pláss fyri, at kjallarin undir Ídni kann standa eftir.
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Umsitingin er ikki vitandi um aðrar bindingar viðvíkjandi Ídni, men givið er tó, at ein loysn skal finnast til
felagsskapin, sum heldur til í einum høli í erva á Ídni.
Viðfest eru eisini skjøl úr máli nr. 97-10-019 Umsókn um leigulendi og byggiloyvi til høll á vestara
havnaøki.
Viðfest er eisini umsókn frá Norðoya Bjargingarfelag.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking.
Fíggjarligar avleiðingar:
Áður er mett, at niðurtøkan av Ídni kostar 200 tkr. Lagt verður upp til, at ein møgulig niðurtøka verður
fíggjað innan kontuna til Byggibúning Ídnaðarøkir.
Tilmæli:
Tekniska Fyrisiting mælir viðkomandi nevndum og býráði at halda fast við áður gjørda samtykt um
niðurtøku av Ídni og at skipa verður eitt økið samsvarandi hesum í matriklinum. Sambært hesum kann
Stoksoyrarvegurin breiðkast sum ætlað, og vandamikla farleiðin kann gerast tryggari.
Við hesum verður málið latið viðkomandi nevndum og býráði til viðgerðar/støðutakan.
UBN 12-03-2018
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting, dagfest 07-03-2018.
HaVN 12-03-2018
Nevndin tekur undir við UBN 12-03-2018.
MeN 13-03-2018
Nevndin tekur undir við UBN 12-03-2018 og HaVN 12-03-2018.
TN 14-03-2018:
Nevndin tekur undir við UBN 12-03-2018, HaVN 12-03-2018 og MeN 13-03-2018.
Býráðsins samtykt 22-03-2018
Tilmælið frá TN 14-03-2018 einmælt samtykt.
[Lagre]

26/18
17/01188 Kjallarin á Brekku; íløgu- og rakstrarkostnaður – eykajáttan, fyrra viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
13.03.2018
21.03.2018
22.03.2018
26.04.2018

Málnr.
10/18
16/18
26/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Upprunaliga var ein svimjihylur í kjallaranum á Brekku, tá ið húsini vóru privat ogn. Við keypið í 2006 var
kommunan vitandi um svimjihylin, sum var lagdur “undir gólv” ár frammanundan.
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Áðrenn Norðhús fór undir umbyggingina, varð gólvið tikið frá og staðfestast kundi, at svimjihylurin var
fullur við asbest takplátum, gróti og líknandi. Farið varð tí undir at rudda og burturbeina hetta órudd alt fyri
eitt. Komið niður á botn, varð staðfest, at gamalt vatn stóð í hylinum, sum luktaði illa av fukti. Hylurin varð
síðani tømdur fyri vatn, avfuktaður, og eitt lag av betong varð lagt á.
Sambært teimum, sum dagliga starvast í húsinum, bøtti hetta munandi um innluft og lukt, sum tey annars
hava verið plágað av.
Støðan við svimjihylinum var ikki við í upprunaligu kostnaðarmetingini, sum var tøk til seinasta býráðsfund. Talan er tí um ein eykakostnað á kr. 204.010,- v/mvg fyri hetta neyðuga arbeiðið, sum bøtir um, at
trupulleikar við fukti kunnu uppstanda seinni.
Eftir hetta kundi veruliga umbyggingin byrja, har kostnaðarmetingin er 770.000,- kr. v/kom.mvg
Umsitingin hevur eisini tikið av tilboði frá Nema um innbúgv og útgerð, svarandi til tvær stovueindir við
tilsamans 20-30 børnum, alt eftir um tørvur er á vøggustovu- ella barnagarðsplássi.
Lógargrundarlag:
- Dagstovnalógin
- Vegleiðing frá Landslæknanum til hølir, sum skulu nýtast til barnaansing
Fíggjarligar avleiðingar:
Kostnaður av íløgum:
Eyka kostn. ísv. svimjihyl
Kostnaður umbygging
Innbúgv og útgerð
Íløgur tilsamans

kr. 204.000
kr. 770.000
kr. 180.000
kr. 1.154.000

Íroknað kom. mvg.
Íroknað kom. mvg.
Uttan mvg

Kostnaður av rakstri:
Hetta verður gjørt út frá ein meting, sum væl kann broytast, tá ið til stykkis kemur. Eitt nú at foreldur ikki
taka av, tí talan er um tíðaravmarkað tilboð, og at tørvur tí bert er á at lata eina stovu upp hesaferð.
Sum útgangsstøði verður kostnaðarmeting gjørd útfrá, at tvær stovueindir eru virknar í 6 mánaðir.
Rakstrarútreiðslur til tvær stovueindir í 6 mðr.
Lønarútreiðslur
Annar rakstur
foreldragjald
Tilsamans

6 mðr
kr. 1.249.656
kr. 105.012
kr. -225.072
kr. 1.129.596

Samtyktin, sum býraðið tók undir við, og sum fyriliggur, er henda:
“FíN 23-01-2018: Nevndin tekur undir við B&U 16-01-2018, og at í fyrstu syftu verða 500 tús. kr. at fíggja
av Nýggjur dagstovnur, íløgur til umvæling av kjallaranum í spælistovuni á Brekku.
Restupphæddin verður at taka upp í samband við komandi nevndarumfar saman við framtíðar rakstri av
dagstovninum”.
Tørvur er á eini eykajáttan til hetta átak, sum umsitingin metir verða neyðuga, so foreldur kunnu tryggjast
ansingartrygd í Klaksvíkar kommunu.
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Restar í til íløguna:
654.000,- kr.
Restar í til raksturin: 1.129.596,- kr.
Tilmæli:
Mælt verður til, at fígging verður útvegað av tøkum peningi til íløguna, 654.000 kr., og til raksturin,
1.129.596 kr., fyri at gera tað møguligt at veita ansingartrygd.
TrN B&U 13-03-2018
Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum, dagfest 07.03.2018.
FíN 21-03-2018
Nevndin tekur undir við B&U 13-03-2018, og at umsitingin kemur við einari nærri útgreining av
fíggjarligu støðuni til komandi nevndarumfar.
Býráðsins samtykt 22-03-2018
Tilmælið frá FíN 21-03-2018 einmælt samtykt.
[Lagre]
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