Ár 2008, hin 23. september
94.
2007-17-028 Fíggjarætlan 2009 – býráðið
Umsitingin hevur lagt fram eitt fyrsta uppskot til fíggjarætlan fyri árið 2009 til viðgerðar í nevndum býráðsins.
Sí skriv frá roknskaparleiðaranum, dagfest 5. september 2008, við tilhoyrandi frágreiðingum og talvum.
Fíggjarnevndin tekur á fundi tann 17. september 2008 undir við uppskoti til fíggjarætlan 1. uppskot, dagfest
12/6-2008, sum javnvigar við 17,271 mkr. í avlopi uttan íløgur, og at hetta uppskotið verður útgangsstøðið fyri
víðari viðgerðini, sum byrjar við temafundi býráðsins. Nevndin vísir á, at neyðugt er við sparingum.
Sosiala Nevnd, Tekniska Nevnd, Byggi- og Býarskipanar-nevndin, Havnanevndin, Mentanarnevndin og Heilsuog Umhvørvisnevndin hava á fundi tann 18. september 2008 samtykt at taka undir við Fíggjarnevndini 17/908, tó við teimum broytingum, at skattainntøkan verður sett til 135 mkr., samlaði raksturin til 100 mkr. og
samlaðu íløgurnar til 28 mkr.
Býráðsins samtykt: Tilmælið frá nevndunum 18/9-08 samtykt.
95.
2007-17-036 Fíggjarætlan 2008, dagføring – býráðið
Umsitingin hevur lagt fram eitt uppskot til dagførda fíggjarætlan fyri árið 2008 til viðgerðar í nevndum
býráðsins. Sí uppseting frá roknskaparleiðaranum, dagfest 16-09-2008, við tilhoyrandi útgreiningum.
Fíggjarnevndin tekur á fundi tann 17. september 2008 undir við uppskotinum til tillagaða fíggjarætlan fyri
2008, dagfest 16-09-2008, sum javnvigar við einum halli á Kr 26.729.718,- Harumframt verður umsitingin
biðin um at spara mest møguliga í rakstrarútr. kommununnar, samstundis sum inntøkurnar hjá Kl. Havn verða
at niðurregulera við 5 mill. kr.
Sosiala Nevnd, Tekniska Nevnd, Byggi- og Býarskipanar-nevndin, Havnanevndin, Mentanarnevndin og Heilsuog Umhvørvisnevndin hava á fundi tann 18. september 2008 samtykt at taka undir við Fíggjarnevndini 17/908.
Býráðsins samtykt: Broytingaruppskot frá KEZ, HAB, TJL, og SVJ, um at taka undir við tilmælinum –
tó við tí broyting, at ½ mió. kr. verður sett av til innilokan av Dagtilhaldinum – varð samtykt við 9
atkv. fyri og 0 ímót. RN og EA atkv. ikki.
96.
2008-19-036 Val av limi í Føroyagrunnin frá 1971 – FMR
Fíggjarmálaráðið (FMR) hevur sent kommununi skriv við áheitan um at velja ein stýrislim í Føroyagrunnin frá
1971 eftir tilmæli frá teimum verkafeløgum, sum umboða tey starvssettur í JFK konsernini. Hesin stýrislimurin
skal eisini verða starvssettur í konsernini. Sí skriv frá FMR og tilfarið annars í málinum.
Býráðsins samtykt: Samtykt at velja Andrias Reyðberg.
97.
2008-09-034 Høvuðskloakkleiðing kring Vánna
Í samband við ætlanina um dagføring av kloakkskipanini í Klaksvíkar Kommunu, hevur T.U. vent sær til VeriCon Sp/f, um at fáa gjørt uppskot til ætlan um at leggja eina høvuðskloakk kring Vánna, sum skal samla upp
skittvatnið frá verandi og komandi botnfellingstangum kring um í býnum.
Hugsanin er, um tikið verður undir við ætlanini, at fáa gjørt eina uppdeiling og raðfesting av arbeiðnum herí
eisini at fara inn í økini og separera regnvatn og skittvatn, soleiðis at arbeiðið kann lagast eftir dagsins krøvum
og fíggjarorku kommununnar. Sí annars skriv frá T.U. dagfest 04.09.2008, har mælt verður til at góðkenna
ætlaðu prinsipploysn til útleiðing av skittvatni út í rúman sjógv, og at arbeitt verður víðari við raðfesting av tí
framhaldandi arbeiðnum av høvuðskloakkleiðingini og økispørtunum.
Tekniska nevnd tekur á fundi 09.09.2008 undir við tilmælinum frá T.U., dagfest 04.09.2008.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.
98.
2008-15-032 Sundurbýti av ognum hjá P/f SMS
Í sambandi við niðurtøku av høll og bygging av nýggjum handilsbygningi á matr. nr. 881 við Borðoyarvík søkir
SMS um loyvi at býta sundur matr. nr. 881, soleiðis at nýggi handilsbygningurin og gamla ”Spinnaríið” koma at
standa á hvør sínum matrikli. Samstundis verður samanlegging framd millum matr. nr. 881 og 716c. Umsóknin
er í tráð við ásetingarnar í byggisamtyktini, og mælir tekniska umsiting til at játta umsóknini.
Tekniska nevnd tekur á fundi 09.09.2008 undir við tilmælinum frá T.U., dagfest 05.09.2008.

Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.
99.
2008-15-031 Umsókn um sundurbýti/marknaumskipan – matr. nr. 812 v. fl.
Talan er um regulering av tveimum ábygdum grundøkjum og einum jarðarteigi. Fyri at halda
marknaumskipanina innanfyri A8-økið, sum er útlagt til bústaðarendamál, soleiðis at henda ikki gongur út yvir
C9-økið, sum er útlagt til almenn endamál, mælir tekniska umsiting til, at loyvi verður játtað
til markna¬umskipan sambært kortskjali III, dagfest 4. sept. 2008.
Tekniska nevnd tekur á fundi 09.09.2008 undir við tilmælinum frá T.U., dagfest 04.09.2008.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.

100.
2008-15-016 Sundurbýti av matr. nr. 461
Sambært byggisamtyktini kunnu grundøkini í økinum vera min. 300 m2, og er tí grundarlag fyri sundurbýti
sambært umsókn, tá byggisamtyktin er endaliga góðkend av Landsstýrinum og treytað av, at niðara stykkið
varðveitir vegatgongdina niðan í Selheygsgøtu. Út frá omanfyristandandi mælir T.U. til at játta umsóknini.
Tekniska nevnd tekur á fundi 09.09.2008 undir við tilmælinum frá T.U., dagfest 01.09.2008 við viðmerking
um, at hædd skal verða tikin fyri nýggju veglinjuni.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.
101.
2008-15-035 Umsókn um sundurbýti – matr. nr. 258b
Sambært byggisamtyktini kunnu grundøkini í økinum vera min. 300 m2, og er tí grundarlag fyri sundurbýti
sambært umsókn, tá byggisamtyktin er endaliga góðkend av Landsstýrinum. Út frá omanfyristandandi mælir
T.U. til at játta umsóknini.
Tekniska nevnd tekur á fundi 09.09.2008 undir við tilmælinum frá teknisku umsiting, dagfest 02.09.2008.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.
102.
2002-03-118 Grundøki til Tryggingarfelagið Føroyar – matrikulering
Vísandi til býráðssamtykt frá 29. apríl 2008 um staðseting av bygninginum hjá Tryggingarfelagnum Føroyar í
miðbýnum, hevur tekniska umsiting gjørt uppskot til matrikulering av grundøki til TF. Matrikuleringsuppskotið
er grundað á innsenda støðumynd og plantekning frá Fuglø Arkitekum.
Talan er um frámatrikulering av uml. 380 m2, sum Tryggingarfelagið fær til keyps fyri kr. 800.000,- sum
avtalað á fundi millum Tryggingarfelagið og kommununa tann 21. apríl 2008 og staðfest á býráðsfundi 29. apríl
2008.09.19
Mælt verður til, at málið verður sent matrikulstovuni sambært omanfyri.
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur á fundi 08.09.2008 undir við tilmælinum frá T.U., dagfest 05.09.2008.
Tekniska nevnd tekur á fundi 09.09.2008 undir við tilmælinum frá T.U., dagfest 05.09.2008.
Býráðsins samtykt: Tilmælið samtykt.
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