
Ár 2009, hin 23. juni 
  

56. 

09/00366 Umsókn um marknaumskipan millum matr. 719c og 818. 
 

Talan er um smávegis reguleringar av tveimum matriklum, sum T.U. mælir til at játta. 

Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum dagf. 05.06.09. 

  

Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt 

 

 

57. 

09/00165 Nýggj útiverupláss í Klaksvík. 

 

Vísandi til býráðssamtyktina av býráðsmáli nr. 47 tann 26.05.06, mælir Fíggjarnevndin 

Býráðnum til at samtykkja málið seinnu ferð. 

  

Býráðsins samtykt: Málið samtykt seinnu ferð 

 

 

58. 

09/0279 Nýggj gjaldsskrá – Kl. Havn. 

 

Sum kunnugt hevur ein arbeiðsbólkur seinastu mánaðirnar arbeitt við einum uppskoti 

um dagføring av tænastugjøldum og leigusáttmálum á havnaøkinum. Ætlanin var, at 

bólkurin skuldi verða liðugur við sítt arbeiðið innan tann 1. Juni 09, men hetta hevur ikki 

eydnast til fulnar, tí ein dagføring av prísskránni krevur stórt umhugsni og gjøllari 

kanning av møguligum avleið-ingum. Víst verður til viðløgdu reglugerð og prísskráir. 

Havna- og Vinnunevndin mælir til at skunda undir arbeiðið við at gera nýggja gjaldsskrá. 

Fíggjarnevndin tekur undir við Havna- og Vinnunevndini 09.06.09. 

Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt 

  

  

59. 

09/00284 Reglugerð fyri bátapláss á sjógvi. 

 

Sum kunnugt hevur ein arbeiðsbólkur seinastu mánaðirnar arbeitt við einum uppskoti 

um dagføring av tænastugjøldum og leigusáttmálum á havnaøkinum. Ætlanin var, at 

bólkurin skuldi verða liðugur við sítt arbeiðið innan tann 1. Juni 09, men hetta hevur ikki 

eydnast til fulnar, tí ein dagføring av prísskránni krevur stórt umhugsni og gjøllari 

kanning av møguligum avleið-ingum. Víst verður til viðløgdu reglugerð og prísskráir. 

Havna- og Vinnunevndin tekur undir við nýggju reglugerðini, men mælir til, at hækkingin 

av gjaldinum verður framd yvir 2 ár at byrja 1. Juli 2009. Tó skal bólkur 1 lækkast til kr. 

755,- og bólkur 2 lækkast til kr. 1.295,-. Mælt verður eisini til eina fasta mánaðarliga 

flyting. 

Fíggjarnevndin tekur undir við Havna- og Vinnunevndini 09.06.09. 

  

Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt 

  

  

60. 

09/00283 Reglugerð fyri bátapláss á landi. 

 

Sum kunnugt hevur ein arbeiðsbólkur seinastu mánaðirnar arbeitt við einum uppskoti 

um dagføring av tænastugjøldum og leigusáttmálum á havnaøkinum. Ætlanin var, at 



bólkurin skuldi verða liðugur við sítt arbeiðið innan tann 1. Juni 09, men hetta hevur ikki 

eydnast til fulnar, tí ein dagføring av prísskránni krevur stórt umhugsni og gjøllari 

kanning av møguligum avleið-ingum. Víst verður til viðløgdu reglugerð og prísskráir. 

Havna- og Vinnunevndin tekur undir við nýggju reglugerðini, men mælir til, at hækkingin 

av gjaldinum verður framd yvir 2 ár at byrja 1. Juli 2009. Mælt verður eisini til, at 

gjøldini verða fingin inn við fastari flyting mánaðarliga. 

Fíggjarnevndin tekur undir við Havna- og Vinnunevndini 09.06.09. 

  

Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt 

 


