
Býráðsfundurin tann 3. juli 2007 
  
Ár 2007, hin 3. juli kl. 17.30 hevur Klaksvíkar Býráð fund við niðanfyri standandi fundarskrá. 
  
Allir limir á fundi. 
Erik Andreasen møtir fyri Kristian F. Olsen 
  
  
68. 
2007-19-072 Umsókn um farloyvi. 
Í skrivi dagf. 15.06.07 søkir Kristian F. Olsen, býráðslimur um farloyvi frá býráðsarbeiðnum í 1mánað og at 
næsti maður á listanum, Erik Andreasen tekur sæti fyri hann. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
69. 
Býarplanurin fyri Kl. Kommunu til endaliga viðgerð. 
Tann 06.03.07 samtykti býráðið býarplanin fyri Kl. Kommunu, sum síðani samsvarandi lógini hevur ligið 
frammi til almenna kunning í 3 mánaðar. Freistin at koma við viðmerkingum og kærum var úti tann 23.06.07. 
Byggi- og býarskipanarbólkurin hevur hugt innkomnu kærurnar ígjøgnum og umrøtt hvørja ein-staka av 
teimum. Bókurin er samdur um at halda fast við stóran part av framlagda planinum, men mælir tó til, at nøkur 

av broyt-ingaruppskotunum ella kærunum verða tiknar uppaftur til við-gerðar, tá planurin verður 
heildarendurskoðaður um eitt ár. Har-umframt kann BB-bólkuriní einstøkum førum mæla til, at tikið verður 
undir við innsendum broytingaruppskoti ella kæru. Sí skriv frá BB-bólkinum, dagf.28.06.07, har tilskilað er, 
hvørja meining bólkurin hevur til hvørja einstaku kæru/viðmerking. 
  
Byggi- og býarskipanarnevndin hevur á fundi tann 29.06.07 samtykt at taka undir við tilmæli frá T.U. 
28.06.07, tó við undantaki av ásetingunum fyri Gerðabø, har ein meiriluti í nevndini, Jákup Mikkelsen og Gunvá 
við Keldu, mælir til at broyta E2 og C4 til D2, og at D2 økið verður broytt til C4. 
Ein minniluti, Eyðgunn Samuelsen, tekur undir við tilmælinum frá TU, dagfest 28.06.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Broytingaruppskotið frá meirilutanum frá Byggi- og býarskipanarnevndini um at broyta E2- og C4-økið til D2 
niðanfyri Oyravegin varð samtykt við 6 atkvøðum fyri (JM,EA,GvK,JH,RN OG KEZ) og 4 ímóti (SOJ,EYS,MO og 
TS). 
  
Broytingaruppskotið frá meirilutanum í Byggi- og býarskipanarnevndini um at broyta D2-økið til C4 (omanfyri 
Oyravegin) fall við 3 atkvøðum fyri(JM,GvK,og JH) og 6 ímóti (EA,RN,SOJ,TS,MO, og EYS) 
  
Tilmælið frá minnilutanum í Byggi- og býarskipanarnevndini (upprunauppskotið v/tillagingum) varð síðan 
samtykt við 10 atkvøðum fyri og 0 ómóti (ASJ atkvøddi ikki). 
  
  
70. 
2007-21-012 Niðurtøka av ovastu hædd matr. 349. 
Kl. Kommuna hevur keypt gamla handilin matr. 349 við tí fyri eyga at rætta upp keðiliga og vandamikla svingið 
í Víkavegnum framm-anfyri handilin. Frammi hava verið møguleikarnir at taka allan bygningin niður ella at taka 
yvirhæddina av  og stoypa dekk yvir kjallaran. Havandi í huga, at kjallarahølini kunnu nýtast til eitt-hvørt hjá 
kommununi verður nokk rættast at velja seinnu loysn-ina. T.U. mælir til at taka niður ovaru hæddina og 
stoypa dekk yvir kjallaran. Mettur kostnaður er kr. 550.000, sum verður fíggjaður av kontubólki 349 “aðrar 
vegagerðir”. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U., dagf. 14.06.07. 
  
Figgjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 19.06.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
71. 
2007-15-026 Matr. nr. 345 – gerðabýti. 
Í samband við, at eigarin av matr. 345 við Kommunubrekkuna, sum er í tveimum pørtum, hevur ætlanir um at 
byggja bilhús á sunnara partinum, hevur verið tosað saman um møguliga at gera gerðabýti, soleiðis at eigarin 
fær tríkantin, sum liggur norðan-fyri, og økið eystanfyri matrikkulin, partur av p-økinum (merkt III á korti) til 
at byggja bilhús á. Hesi øki eru uml. 97m2. Kl. Kommuna fær so sunnara partin (merkt II á korti) uml. 105 

m2. T.U. mælir til, at heimild verður givin til at  samráðast við eigaran av matr.345 um at gera omanfyri 
nevnda gerðabýtið við tí fyri eyga at halda atkomumøguleikan  til grundstykkini sunnanfyri, sum ikki hava 
vegaatgongd, opnan. Semjast partar-nir verður málið avgreitt uttan víðari viðgerð. Sí skriv frá T.U. 



  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 13.06.07. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 19.06.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
72. 
2007-16-005 Grevstur – Ánir – grótbrotið. 
Í samband við við, at Kl. Kommuna, Telefonverkið og SEV eru í ferð við at grava eina veit frá Grønabóli og til 
bygdina Ánir, fer SEV at halda áfram norður til El-verkið á Strond. Tá grótbrotið er avsett til ídnaðarøkið, 
verður neyðugt hjá Kl. Kommunu at leggja eina vatnveiting líka frá Ánunum til grótbrotið og kann eisini gerast 
klárt til gøtuljós, sjá hjálagda kort og kostnaðar-meting frá T.U. Hetta er eitt óvæntað arbeiðið og er tessvegna 
eingin peningur avsettur á fíggjarlógini 2007. Mælt verður til, at arbeiðið frá Ánunum til Strond verður gjørt í ár 
og peningurin tikin av kontu 349230 “gøtuljós” og kontu 210950 “útbygging Niðan Horn”. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 08.06.07. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 19.06.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
73. 
2007-11-049 Frágreiðing um miðbýarætlanina. 
Nakað av fundarvirksemi hevur verið millum P/f Miðbýur og kommununa seinastu vikurnar, og avtalað varð 
millum partarnar, at P/f Miðbýur skuldi skrivliga kunna býráðið um støðuna á seinasta býráðsfundi innan 
summarfrítíðina. Hetta kunningarskriv er tíverri ikki komið innan fundarvikuna, og tí kemur umsitingin við 
einari stuttari frágreiðing um tað seinasta í málinum, broytingar v.m. Sí skriv við frágreiðing frá T.U. Um-
sitingin hevur tørv á at vita, um býráðið góðtekur nevndu broytingar, og um farast kann í gongd við 
byggibúningar-arbeiðið. Mint verður á, at býráðið hevur samtykt útfyllingina eystanfyri Føroya Bjór og at tekin 
eru um, at Tryggingarfelagið fer undir sína bygging í næstum. Við hesum verður málið lagt fyri til viðgerðar og 
støðutakan. 
  
Ferðslunevndin er kunnað um málið. 
  
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við skrivi frá T.U. dagf. 12.06.07. Nevndin tekur ikki støðu til 
fíggjarliga partin. 
  
Málið hevur verið til kunning í Havnanevndini. 
  
Málið hevur verið til kunning í Teknisku nevnd 
  
Málið hevur verið til kunning í Mentanarnevndini. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Byggi- og býarskipanarnevndini 18.06.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
74. 
2007-11-055 Grundøki Millum Hjalla – prísáseting. 
Ætlanin er nú at fara undir útluting av teimum 47 grundøkjunum Millum Hjalla, og verður í hesum sambandi 
neyðugt at áseta prísirnar fyri stykkini. Umsitingin hevur sett upp kostnaðin fyri útstykkingina og sett upp trý 
dømir um fermetraprís uppá ávika-víst 360,-/m2, 380,-/m2 og 400,-/m2. Sí skriv  frá T.U. Býráðið verður at 
áseta søluprísin fyri grundøkini Millum Hjalla. 
  
Tekniska nevnd viðgjørdi skriv frá T.U. dagf. 13.06.07 um prís-áseting av grundstykkjum. Nevndin mælir til, at 
hesi stykkir verða seld fyri kr. 380,-/m2. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 19.06.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
75. 



2007-12-063 Røktarheim á Viðareiðið - tilsøgn um landsstuðul. 
Víst verður til notat í málinum, har tað verður spurt frá AHR, hví kommunan/bygginevndin hevur valt at skipa 
byggingina sum eina totalentreprisu, tá tað mest vanliga hevur verið fyrst at gera eitt skitsiprojekt við 
kostnaðarmeting, sum AHR síðan kann geva sína tilsøgn um stuðul eftir. Nú arbeiðið ætlandi verður boðið út 
sum ein totalentreprisa, kann AHR sum útgangsstøði ikki veita endaliga tilsøgn um landsstuðul fyrr enn tilboð 
fyri-liggja. Sí skriv frá umsitingini. Sosiala nevnd verður at taka prinsippstøðu og geva heimild til, at 
totalentreprisa verður brúkt. 
  
Sosiala nevnd tekur undir við valda leisti. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Sosialu nevnd 20.06.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
76. 
2007-02-009 Rundkoyringin við Posthúshornið – listaverk. 
Í samband við, at gjørt varð eitt uppskot til eitt listarverk at seta upp í rundkoyringini við Posthúsið og at hetta 
varð lagt fram fyri T.U. og Teknisku nevnd, var áhugi fyri at fáa hetta upp at standa. Semja varð tá um at 
kanna eftir, um tað ikki var møguligt at skaffa ein stein frá hvørjum av teimum upprunaligu bónda-gørðunum í 
Klaksvík. Sjálvt um dúgliga varð leitað, so vórðu hesir steinar ikki funnir. Fyrispurningur er  nú frammi aftur 
um, at hetta arbeiðið skal takast uppaftur. Í grunni 2006 eru kr. 850.000 til Miðbýin, harav fríðkanin av Gamla 

kirkjugarði. Í 2007 eru avsettarkr. 500.000 til fríðkan av Gamla kirkjugarði. Mælt verður tí til, at omanfyri 
nevndi grunnur uppá 240.000 kann nýtast til listaverkið, sum nevndirnar áður hava samtykt skal gerast. 
  
Ein meiriluti í Fíggjarnevndini, Steinbjørn O. Jacobsen, Eyðgunn Samuelsen og Erik Andreasen, tekur undir við 
tilmæli frá umsitingini. 
Ein minniluti í nevndini, Jákup Mikkelsen, mælir frá at fremja málið, vísandi til, at eingin játtan fyriliggur 
og  tey ferðsluligu viðurskiftini. 
Ein annar minniluti í nevndini,  Kristian Eli Zachariasen, tekur støðu í býráðnum. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá minnilutanum í Fíggjarnevndini fall 1 atkvøðu fyri (JM) og 10 ímóti. 
  
Tilmælið frá meirilutanum í Fíggjarevndini samtykt. 
  
  
77. 
2007-15-023 Umsókn um marknaumskipan matr. 297-300. 
Talan er um smávegis regulering, har markið verður flutt í samsvar við verandi garð á staðnum. Mælt verður til 
at senda umsóknina til matrikulstovuna við tilmæli um at játta. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 14.06.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
78. 
Umsókn um frávik – bygging nærri marki enn 2,5 metrar. 
Søkt verður, vegna kommununa, um byggiloyvi til útbygging av skúlanum við Ósánna. Men av tí, at 
bygningurin er ætlaður at verða bygdur nærri grannamarki enn loyvdu 2,5 m og at hæddin er størri enn 2,5 m, 
so er talan um frávik frá byggisamtyktini. Umsóknin skal sendast til grannahoyring, sí skriv frá T.U., sum mælir 
frá at játta loyvi . 
  
Søkt verður um frávik til at byggja nærri marki enn 2,5 m móti matr. nr. 1404.  Tekniska nevnd mælir til at 
geva frávik og at grannahoyring verður. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
79. 
Heygavegurin latast upp fyri innkoyring. 
Í skrivi, dagf. 02.05.07 verður ynskt, at Heygavegurin verður latin uppaftur við innkoyring (ikki útkoyring) frá 
Gerðagøtu (einsrættað suðureftir). Um so innkoyringin bert verður við høgrasvingi, so verður tað eisini 
góðtikið. 
  
Ferðslunevndin hevur einki ímóti høgrasvings- innkoyring frá Gerðagøtu til Heygaveg. Málið verður sent 
Teknisku nevnd. 



  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá Ferðslunevndini 16.05.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
80. 
2007-15-020 Umsókn um marknaumskipan matr 1441. 
Vísandi til hjáløgdu umsókn um marknaumskipan við tí fyri eyga, at matr. 1441 fær beinleiðis atgongd til veg, 
verður mælt til at tilmæla umskipanina yvirfyri matrikulstovuni. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. 15.06.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
81. 
2007-10-011 Dagtilhaldið við Klaksvíksvegin. 
Leiðarin á Dagtilhaldinum hevur fleiri ferðir gjørt vart við, at hølisviðurskiftini ikki eru nøktandi, bæði 
viðvíkjandi stødd og atkomu hjá eldri fólki. Víst verður til skriv frá leiðaranum. Fingin er til vega skitsa og 
kostnaðarmeting av tilbygging til Dagtilhaldið. Heimasjúkrarøktarfrøðingurin, sum heldur til á loftinum í 

Dagtilhaldinum, ætlast at verða flutt niðan í húsini hjá Dagrøktini, har kjallarahøli kann innrættast til hetta 
endamálið. Eisini hevur verið hugt at øðrum húsi, sum er til sølu, eins og frammi hevur verið innrætting av 
kjallaranum í sambýlinum á Heygnum. Sí skriv og frágreiðing frá T.U. Mælt verður til, at uppskotið frá 
Ráðgevingarstovuni verður sett í verk soleiðis, at tilbyggingin kann innilokast í verandi fíggjarári og at kr. 
500.000 verða avsettar á fíggjarætlanini fyri 2008 til liðugtgerð av arbeiðnum. Mælt verður eisini til at innrætta 
tøku hølini í kjallaranum í dagrøktarhúsinum til heimasjúkrarøktarfrøðingin, so hesin kann flyta í hølini fyrst í 
komandi ári. 
  
Á fundi í Teknisku nevnd 19.06.07 tekur Jórun Høgnesen undir við tilmælinum frá T.U. 15.06.07. 
Erik Andreasen og Torleif Sigurðsson taka støðu í býráðnum. 
  
Sosiala nevnd tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagf. 15.06.07. 
  
Ein meiriluti í Fíggjarnevndini, Steinbjørn O. Jacobsen, Jákup Mikkelsen og Erik Andreasen, mælir frá at fremja 
ætlanina og ístaðin at gera nýggjar umstøður til endamálið í kjallarahæddini á Heygnum. 
Ein minniluti í nevndini, Eyðgunn Samuelsen og Kristian Eli Zachariasen, tekur undir við tilmælinum frá T.U. 
15.06.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá meirilutanum í Fíggjarnevndini fall við 3 atkvøðum fyri (RN, SOJ, og EA) og 7 
ímóti(KEZ,MO,EyS,TS,JH,ASJ og GvK). 
  
Tilmælið frá Sosialu nevnd og minnilutanum í Fíggjarnevndini samtykt. 
  
  
82. 
2007-12-055 Uppskot til løgtingslóg um lutaíbúðafeløg –AHR. 
Víst verður til Uppskot til løgtingslóg um lutaíbúðafeløg frá AHR og teldupost frá KSF við viðmerkingum um 
fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar. 
  
Sosiala nevnd tekur í høvuðsheitum undir við lógaruppskotinum men ger samstundis vart við, at kommunan vil 
verða hoyrd í samband við broytingina í forsorgarlógini. Hugsað verður serliga um rakstrarútreiðslurnar 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Sosialu nevnd 20.06.07. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
83. 
Grunnar 2006. 
Nú roknskapurin fyri 2006 er liðugt bókaður verður uppskot pr. 31. des. 2006 lagt fyri býráðið til støðutakan. 
Uppgerðin vísir grunnarnar frá farnum árum, ið eru brúktir í 2006, og íløgur frá 2006, ið ikki eru nýttar í 
árinum, men sum ætlanir nú eru um at flyta til 2007. Býráðið samtykti í 2005 at broyta praksis viðv. 
grunnunum, so at grunnarnir frá 2004 verða fluttir fram við at økja um fíggjarætlanina, tá grunnarnir verða 

brúktir. Hetta merkir, at mál verða stovnað, so hvørt grunnarnir verða brúktir, og skulu hesi samtykkjast 2 
ferðir í býráðnum við 14 daga millumbili. Víst verður til frágreiðing frá roknskaparleiðaranum, dagf. 14.03.07 
og til hjálagda rokniark yvir grunnarnar við upp-gerð primo og ultimo, og har eisini broytingarnar í árinum 



fram-ganga. Mælt verður býráðnum til at vísa fíggjarligt varsemi og einans flyta upphæddir fram í teimum 
førum, har neyv lýsing er gjørd, hvussu peningurin ætlast nýttur. Somuleiðis eiga politik-ararnir at tryggja sær, 
at framflytingarnar passa inn í langtíðar-ætlan býráðsins. 
  
Málið hevur verið til kunning í Byggi- og býarskipanarnevndini. 
  
Havnanevndin tekur undir við málinum. 
  
Málið hevur verið til kunning í Teknisku nevnd. 
  
Málið hevur verið til kunning í Mentanarnevndini. 
  
Málið hevur verið til kunning í Sosialu nevnd. 
  
Fíggjarnevndin samtykti at biðja umsitingina, til komandi fund, koma við uppleggi um avtøku av grunnunum, 
soleiðis at allar upphæddir framyvir verða settar av á sjálvari fíggjarætlanini, og síðan víðari í 
langtíðarfíggjarætlanina. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
84. 
2007-19-080 Ávegis sáttmálauppskot um sjálvbodna kommunusamanlegging – Svínoyar kommuna. 
Hjálagt er fyrsta ávegis uppskot til sáttmála um sjálvbodna samanlegging av Svínoyar og Klaksvíkar 
kommunum, sum er ætlað at fáa gildi frá og við komandi valskeiði, t.v.s. 1. januar 2009. Sí skriv og 
frágreiðing frá umsitingini, dagf. 27.06.07. 
  
Fíggjarnevndin varð kunnað um málið, sum verður umrøtt á komandi býráðsfundi. 
  
Býráðsins samtykt: 
Málið tikið til eftirtektar. 
  
  
85. 
2007-11-050 Framtíðar kommunalt grótbrot. 
Síðan seinastu viðgerðina av akuttu støðuni hjá kommunala grótbrotinum, hevur leiðarin gjørt ymiskar 
kanningar vegna umsitingina, sum skulu nýtast víðari í viðgerðini og støðutakan- ini um framtíðina hjá 
grótbrotinum. Kanningin vísir, at lættasta og kanska bíligasta loysnin er framhald á Strond, fyri síðani at byrja 
nýtt grótbrot norðanfyri Svartadal. Eingin kanning er gjørd av grótslagi og áskoti, men roknað verður við 
líknandi umstøð-um sum á Strond. Umsitingin hevði ikki ætlað sær longur norður við verandi grótbroti, men 
mett verður, serliga vísandi til ætlanina um umhvørvisliga frágongd, og ætlan um nýggj vinnu-økir, at hetta 
kann góðtakast. Sí skriv frá T.U. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. 12.06.07. 
  
Fíggjarnevndin biðjur umsitingina gera búskaparligar lýsingar av møguleikunum í málinum. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
86. 
2007-19-082 Skráseting og almannakunngerð av fundar-uppmøting. 
Eyðgunn Samuelsen,býráðslimur leggur fram uppskot um, at frá fundarumfarinum aftaná summarfrítíðina 
verður uppmøting hjá býráðslimum á viðkomandi fundum løgd út á heimasíðu kommununnar. Ein av 
grundgevingum fyri hesum uppskoti er: gjøgnumskygni. Hildið verður, at veljararnir/borgararnir hava rætt til 
at vita, hvussu virknir politikararnir eru. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við uppskotinum. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
Fundurin Lokin 
 


