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Klaksvíkar Býráð  

 

 

Dagfesting: 22.02.2018 kl. 17:30 

Málnr.: 16/01208 Gerðabók 

  

Nevndarlimir:  Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Kristian Eli Zachariasen, 

Óli M. Lassen, Kjartan á Gravarbø, Tummas J. Lervig, Gunvá við 

Keldu, Atli S. Justinussen, Beinir Johannesen, Steinbjørn O. Jacobsen 

og Herfrí J. Sørensen. 

 

Málsyvirlit  

Til viðgerðar 

10/18 16/01194-74 Val av limi í nevndina fyri Íverksetarahúsið 

11/18 15/00725-13 Eftirmettur og dagførdur integratiónspolitikkur 2018 

12/18 17/01444-2 Húsa kommuna - roknskapur 2016 og protokoll 

13/18 18/00063-2 Umsókn um uppískoytisstykki afturat matr. nr. 961b 

14/18 17/01479-1 Víðkan av B14 økinum í Ánunum 

15/18 17/01539-3 Umsókn um marknaumskipan - matr. nr. 112 og 60 í Mikladali 

16/18 18/00112-3 Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 54 í Klaksvík 

17/18 17/00071-87 Samanbinding av Fjallafípuni – eykajáttan, seinna viðgerð 

18/18 17/01188-15 Bráðfeingis tørvur á ansingarplássum – eykajáttan, seinna viðgerð 

19/18 18/00095-1 Eykajáttanir 2018 Framflytingar 2017 – eykajáttan, seinna viðgerð 

 

 

Til viðgerðar 

10/18  

16/01194-74 Val av limi í nevndina fyri Íverksetarahúsið 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Klaksvíkar Býráð 25.01.2018 3/18  

2 Klaksvíkar Býráð 22.02.2018 10/18  

 

Frágreiðing um málið: 
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Beinta Á. Gregersen, ið á fyrsta býráðsfundinum í 2017 varð vald at umboða Klaksvíkar kommunu í 

nevndini fyri Íverksetarahúsið, hevur boðað frá, at hon tekur seg úr nevndini frá 11. des. 2017 at rokna. 

 

Sambært § 7 í samtyktunum fyri Íverksetarahúsið hevur grunnurin eina trímanna nevnd, sum 

Vinnumálaráðið, Klaksvíkar kommuna og høvuðssponsorurin velja. Eingin nevndarlimur kann sita longur 

enn í átta ár. Nevndarlimirnir skulu ikki vera aktivir í politikki, hvørki í lands- ella kommunupolitikki. 

 

Lógargrundarlag:  

§ 7 í samtyktunum fyri Íverksetarahúsið. 

 

Tilmæli:  
Býráðið verður at velja annan lim í nevndina fyri Íverksetarahúsið. 

 

Býráðsins samtykt 25-01-2018 

Málið tikið av skrá og flutt til býráðsfundin í februar. 

 

Býráðsins samtykt 22-02-2018 

Einmælt samtykt at velja David Im í nevndina fyri Íverksetarahúsð. 

[Lagre]  

 

 

 

 

11/18  

15/00725-13 Eftirmettur og dagførdur integratiónspolitikkur 2018 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Fíggjarnevndin 20.02.2018 12/18  

2 Klaksvíkar Býráð 22.02.2018 11/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Á fundi tann 23. november 2017 samtykti Integratiónsnevndin at mæla til, at integratiónspolitikkurin fyri 

Klaksvíkar kommunu verður eftirmettur og dagførdur, og at eitt uppskot um tilgongd verður lagt fyri 

fíggjarnevnd og býráð til samtyktar. 

 

Við støði í nevndu samtykt, verður viðfesta uppskot um tilgongd við hesum lagt fyri fíggjarnevnd og býráð 

til viðgerðar. 

 

Lógargrundarlag:  

Integratión av tilflytarum hevur til endamáls at skapa øllum borgarum í málbólkinum javnbjóðis atgongd til 

tær tænastur og møguleikar, sum samfelagið hevur at bjóða. Talan er ikki um nakað beinleiðis lógargrund-

arlag fyri hesum virksemi, men nevndi politikkur er eitt almannagagnligt tiltak, sum ikki er í stríð við nakra 

lóggávu. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Hesar eru ikki lýstar í málinum. Talan er tó um avmarkaðar útreiðslur, sum verða bornar innan verandi 

umsitingarligu játtanir. 

 

Tilmæli:  
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Mælt verður nevnd og býráð til at taka undir við viðfesta uppskoti til tilgongd. 

 

FíN 20-02-2018 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 15-02-2018. 

 

Býráðsins samtykt 22-02-2018 

Tilmælið frá FíN 20-02-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

 

12/18  

17/01444-2 Húsa kommuna - roknskapur 2016 og protokoll undirskrivast 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Fíggjarnevndin 20.02.2018 5/18  

2 Klaksvíkar Býráð 22.02.2018 12/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Viðlagt er roknskapur og protokoll hjá Húsa kommunu fyri árið 2016.  

Húsa kommuna varð løgd saman við Klaksvíkar kommunu 1/1-2017, og við hesum varð kommunustýrið í 

Húsa kommunu eisini tikið av. Tí verður tað býráðið í Klaksvíkar kommunu, sum skal góðkenna 

roknskapin. 

 

Umsitingin hevur einki at viðmerkja til roknskapin og protokollina og mælt verður til, at fíggjarnevnd og 

býráð góðkenna roknskapin og protokollina.  

 

Stutt um roknskapin 

Skattainntøkurnar vóru 1.476 tkr. og útreiðslurnar 2.458 tkr., sum gevur eitt hall upp á 973 tkr.  

Hallið er figgjað við at brúka av innistandandi (257 tkr.) og at hækka ognararnar (716 tkr.)  

 

Samanleggingin ber í sær, at roknskapurin hjá Húsa kommunu verður lagdur saman við roknskapin hjá 

Klaksvíkar kommunu við virði pr. 01-01-2017.  

 

Sambært roknskapinum var innistandandi við ársenda 2016 1.963 tkr. og áognin 166 tkr. ella samanlagt 

2.129 tkr. og ognarar 806 tkr. Hetta gevur netto 1.323 tkr.  

 

Tað merkir, at innistandandi og skuldin hjá Klaksvíkar kommunu hækkar við hesum upphæddum: 
 

Tøkur peningur  1.963.031 

Áogn  166.749 

Ognarar  806.090 

  1.323.690 

 

Lógargrundarlag:  

§ 38. Fíggjarnevndin tekur sær av beinleiðis umsitingini av málum, ið viðvíkja kassa- og roknskaparverki 

og lønar- og starvsfólkaviðurskiftum kommununar. Borgarstjórin er nevndarformaður. 

Stk. 2. Fíggjarnevndin samskipar og fylgir við fíggjarligu og fyrisitingarligu viðurskiftunum innan tað 

kommunala fyrisitingarøkið. 
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Stk. 3. Fíggjarnevndin hevur ábyrgd av 

1)   at gjørd verður ein bókhaldsførsluskipan, ið gjølla sýnir, hvussu kommunuognin verður umsitin, 

2)   at liðugur roknskapur við møguligum viðmerkingum verður grannskoðaður, 

3)   at viðgera og taka støðu til viðmerkingar frá grannskoðanini og 

4)   at leggja grannskoðaðan roknskap saman við grannskoðanarfrágreiðingini fyri kommunustýrið til 

góðkenningar og undirskrivingar. 

Stk. 4.  Áðrenn mál víðvíkjandi fíggjarviðurskiftum og fyrisitingarligum viðurskiftum verða løgd fyri 

kommunustýrið, skal fíggjarnevndin geva sítt ummæli. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Samanleggingin við Húsa kommunu ber tí við sær, at fíggjarstøðan hjá kommununi hækkar netto 1.323 tkr. 

Aktivini hækka við innistandandi (1.963 tkr.) og áogn (166 tkr.) = 2.129 tkr. Passivini hækka við 

ognararum (806 tkr.). Netto gevur hetta 1.323 tkr.  

 

Tilmæli:  
Mælt verður til, at fíggjarnevnd og býráð góðtaka roknskapin og protokollina hjá Húsa kommunu fyri árið 

2016 (býráðslimirnir skulu undirskriva roknskapin og protokollina). 

 

FíN 20-02-2018 

Nevndin mælir býráðnum til at góðkenna grannskoðaða roknskapin og protokollina fyri árið 2016 hjá Húsa 

kommunu. 

 

Býráðsins samtykt 22-02-2018 

Tilmælið frá FíN 20-02-2018 einmælt samtykt, og grannskoðaði ársroknskapurin hjá Húsa kommunu fyri 

2016 við tilhoyrandi grannskoðanarprotokoll góðkendur. 

[Lagre]  

 

13/18 

18/00063-2 Umsókn um uppískoytisstykki afturat matr. nr. 961b 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 12.02.2018 15/18  

2 Klaksvíkar Býráð 22.02.2018 13/18  
 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv frá Búnaðarstovuni dagf. 4. januar 2018, har biðið verður um býráðsins ummæli til at 

selt verður burturav festijørð til matr. nr. 961b, sum er privata grundøki festibónda. 
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Umsókn um meirøki 

 

Lógargrundarlag:  

Matrikullógin 

Býarskipanarlógin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

- 

 

Tilmæli:  
Nevndini kunnugt, verður í løtuni arbeitt við Serstakari Byggisamtykt fyri umrødda økið, og metir 

umsitingin tað tí óheppið at fremja marknabroytingar her, so leingi sum tann tilgongdin fer fram. 
 

Í staðin verður mælt til, at umsóknin verður løgd í byggisamtyktarmálið, og soleiðis – í tann mun tað er 

ráðiligt – verða innbygd í endaliga byggisamtyktaruppskotið.  
 

UBN 12-02-2018 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest 06-02-2018. 
 

Býráðsins samtykt 22-02-2018 

Tilmælið frá UBN 12-02-2018 einmælt samtykt.[Lagre]  

 

 

 

14/18 

17/01479-1 Víðkan av B14 økinum í Ánunum 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Ánanevndin 23.01.2018 2/18  

2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 12.02.2018 13/18  

Fyriliggjandi uppskot til Serstaka Byggisamtykt 
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3 Havna- og Vinnunevndin 12.02.2018 3/18  

4 Klaksvíkar Býráð 22.02.2018 14/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Økispartur B14 í Ánunum er í byggisamtyktini útlagdur til ídnaðar-, góðs-, olju- og ferðafólkahavn. 

Samlaði økisparturin er tilsamans uml. 90.000 m2, harav uml. helmingurin er Norðhavnin. 

 

Fyri at skapa fortreytir fyri útbygging norðureftir verður neyðugt at víðka útlagda økið í býarplaninum.   

 

Staðfestast kann samstundis, at partur av Grønhøvda og partur av Oljubryggjuni liggja uttanfyri 

byggisamtyktarøkið.  – Her eigur økismarkið út móti sjónum at verða regulerað í minsta lagi so mikið, at 

útfylta økið verður innanfyri  B14-økið. 

 

 
 

Lógargrundarlag:  

Løgtingslóg um býarskipanir og byggisamtyktir, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 19 frá 18. mars 2013 

§ 5, stk. 3 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

- 

 

Tilmæli:  
Í samráð við stjóran á Havna- og Vinnudeildini verður mælt til at fara undir tilgongdina við víðkan av 

økisparti B14  

 uml. 29.000 m2 norðureftir, sum víst á kortinum omanfyri. (Møguleiki fyri longdum bryggjukanti 

uppá uml. 240 m) og  

 uml. 25.000 m2 sunnanfyri Norðhavnina, sum víst á kortinum omanfyri. – (við hesum verður tikið  

atlit til møguliga útbygging í økinum).   

 

ÁnN 23-01-2018 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini dagf. 09-01-2018. 

 

UBN 12-02-2018 

Nevndin tekur undir við ÁnN 23-01-2018. 

 

HaVN 12-02-2018 

Nevndin tekur undir við ÁnN 23-02-2018 og UBN 12-02-2018. 
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Býráðsins samtykt 22-02-2018 

Tilmælið frá HaVN 12-02-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

 

 

15/18  

17/01539-3 Umsókn um marknaumskipan - matr. nr. 112 og 60 í Mikladali 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 15.01.2018 4/18  

2 Mikladalsnevndin 22.01.2018 2/18  

3 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 12.02.2018 14/18  

4 Klaksvíkar Býráð 22.02.2018 15/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Matr. nr. 112 við Rossalið í Mikladali liggur í tveimum pørtum uppá tilsamans 151 m2, -  133m2 omanfyri 

vegin og 18 m2 niðanfyri.        

Umhvørvisstovan biður - vegna eigararnar - um býráðsins ummæli til, at parturin niðanfyri vegin verður 

fluttur frá matr. nr. 112 til matr. nr. 60, sum liggur longur suðuri - nakað omanfyri Innandalsveg. 

 

Byggisamtyktarliga liggur matr. nr. 112 í økisparti A26 (blandað íbúðar- og vinnuendamál), meðan matr. 

nr. 60 liggur í økisparti G (landbúnaðarendamál).  

 

Minsta grundøkjavídd í økisparti A26 er 300 m2, - sostatt er matr. nr. 112 væl niðanfyri ásettu minstuvídd í 

byggisamtyktini. 

 
Lógargrundarlag:  

Løgtingslóg um matrikulering og sundurbýti v.m. sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 82 frá 25. mai 2009  

§ 17, stk. 2, b og c 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar – kommunan bert tilmælandi partur 

 

Tilmæli:  
Tekniska Umsiting staðfestir, at við marknaumskipanini minkar matr. nr. 112 úr 151m2 niður í 133m2.  
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Mett verður kortini, at umsókta marknaumskipan ikki ávirkar tað stóra í praksis, eftirsum partarnir eru 

atskildir við almennum vegi, og talan er um ogn, sum frammanundan liggur væl undir víddarmarkinum. 

Grundað á omanfyrinevnda, hevur umsitingin ongar viðmerkingar til, at undantaksloyvi verður játtað frá 

minst loyvdu grundøkjavídd í aktuella málinum.  

 

UBN 15-01-2018 

Nevndin beinir málið í Mikladalsnevndina. 

 

Mikladalsnevndin 22-01-2018 

Christian Andreasen og Annbjørg Andreasen luttóku ikki í viðgerðini av málinum. 

Nevndin hevur onga viðmerking til málið. 

 

UBN 12-02-2018 

Nevndin tekur undir við teknisku umsiting 05-01-2018. 

 

 

Býráðsins samtykt 22-02-2018 

Tilmælið frá UBN 12-02-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

 

 

16/18 

18/00112-3 Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 54 í Klaksvík 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 12.02.2018 18/18  

2 Klaksvíkar Býráð 22.02.2018 16/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv frá borgara, dagf. 21.01.2018, har søkt verður um loyvi at frámatrikulera bilskúrin á 

matr. nr. 54 við tí endamálið at selja sethúsini frá og innrætta bilskúrin til íbúð. 

 

Matrikuler viðurskifti:  - Matr. nr. 54 – vídd 486 m2 

Byggisamtyktarlig viðurskifti:  Økispartur A15 – Blandað íbúðar- og vinnuendamál (OK) 

 Grundøkjavídd í minsta lagi: 300 m2 og 200 m2 fyri samanbygd hús og íbúðir – (frávik krevst!) 

 Ábygging í mesta lagi: 35% (OK) 

 Tal av hæddum í mesta lagi:  3  (OK) 

 Byggilinja til veg:  3 metrar (OK) 

 Byggilinja til grannamark: 2,5 m (frávik krevst)  
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Lógargrundarlag:  

Matrikullógin 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

- 

 

Tilmæli:  
Havandi í huga intentiónina um tættari bygging í niðara partinum av býnum, leggur tekniska deild í fyrstu 

atløgu upp til prinsipiella støðutakan til undantaksloyvi til minni grundøki enn ásett í byggisamtyktini.  

Hetta út frá tí grundgeving, at byggiætlanin - sum við sundurbýtinum kemur at krevja munandi átøk í mun 

til brunatrygd - ikki er nóg væl lýst. 

 

Av skrivinum framgongur tó, at ætlanin er at broyta nýtsluna av bilhúsi, sum stendur í mark, til íbúð. Hetta 

ber m.a. í sær, at grannin norðanfyri skal hoyrast. 

 

Mælt verður nevndini til at viðgera undantaksloyvið, og at umsøkjarin – í játtandi føri – verður biðin um at 

innsenda nágreiniligar ætlanir við umbyggingini av bilhúsinum til byggimálsviðgerð, og at sundurbýtið 

ikki verður sent víðari til góðkenningar, fyrrenn vissa er fingin fyri, at øll onnur viðurskifti koma upp á 

pláss.  

 

UBN 12-02-2018 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting, dagfest 05-02-2018. 

 

 

Býráðsins samtykt 22-02-2018 

Tilmælið frá UBN 12-02-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  
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17/18 

17/00071-87 Samanbinding av Fjallafípuni – eykajáttan, seinna viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung 16.01.2018 1/18  

2 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 15.01.2018 K-3/18  

3 Tekniska Nevnd 17.01.2018 K-2/18  

4 Fíggjarnevndin 23.01.2018 2/18  

5 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 25.01.2018 6/18  

6 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 22.02.2018 17/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 25. januar 2018. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Eykajáttan     kr. 288.000 

Flyting millum kontur í sama kontubólki kr. 300.000 

Frá dim. 03261170010 – Fjallafípan / til dim. 03261170132 Barnaansing felags (íløgur) 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til at fremja samanbinding av Fjallafípuni við eykajáttan á 288.000 kr. Írestandi upphæddin á 

300.000 kr. verður fíggjað við at flyta frá rakstri til íløgur innan sama kontubólk, sum nevnt í tilmælinum 

 

TrN B&U 16-01-2018 

Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum, dagfest 09-01-2018 

 

UBN 15-01-2018 

Málið verið til kunning 

 

TN 17-01-2018: 

Málið verið til kunning. 

 

FíN 23-01-2018 

Nevndin tekur undir við B&U 15-01-2018. 

 

Býráðsins samtykt 25-01-2018 

Tilmælið frá FíN 23-01-2018 einmælt samtykt. 

 

 

Býráðsins samtykt 22-02-2018 

Einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

[Lagre]  
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18/18  

17/01188-15 Bráðfeingis tørvur á ansingarplássum – eykajáttan, seinna viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung 16.01.2018 2/18  

2 Tekniska Nevnd 17.01.2018 K-4/18  

3 Fíggjarnevndin 23.01.2018 3/18  

4 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 25.01.2018 7/18  

5 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 22.02.2018 18/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 25. januar 2018. 

 

Lógargrundarlag: 

Dagstovnalógin ásetur, at tað er ábyrgd kommununnar at útvega tilboð um barnaansing í nøktandi karmum. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Íløgan: 

Innbúgv (borð, stólar, reolir o.líkn)  170.000 

Útgerð (vognar, dýnur, búnýti)  140.000 

Leikur og dagdvølja      50.000        

Innkeyp tils.     360.000 kr. 

 

Umvæling og ístandseting: Enn ókent (vónandi hava vit ein mettan kostnað til fundin 16/1-18) 

 

Rakstrarútreiðslur 2 vøggustovur til 24 børn: 

 
 

Tilmæli:  
Umsitingin biður um heimild til, at arbeiðið kann verða sett í gongd alt fyri eitt. 

 

TrN B&U 16-01-2018 

Nevndin samtykti at taka undir við tilmæli frá umsitingini, dagfest 04-01-2018 

 

TN 17-01-2018 

Málið verið til kunning. 

 

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 kjallararnum í spælistovuni. 

Restupphæddin verður at taka upp í samband við komandi nevndarumfar saman við framtíðar rakstri av 

dagstovninum. 

  

Býráðsins samtykt 25-01-2018 
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Tilmælið frá FíN 23-01-2018 einmælt samtykt. 

 

 

Býráðsins samtykt 22-02-2018 

Einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

[Lagre]  

 

 

19/18  

18/00095-1 Eykajáttanir 2018, framflytingar 2017 – eykajáttan, seinna viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Fíggjarnevndin 23.01.2018 4/18  

2 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 25.01.2018 8/18  

3 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 22.02.2018 19/18  

 

 Framflyting av játtanum frá 2017 til 2018 – samlimál 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 25. januar 2018. 

 

Lógargrundarlag:  

Kommunustýrislógin § 41, stk. 2: «Kommunustýrið kann tó um neyðugt veita eykajáttan. Eykajáttan 

krevur tvær viðgerðir við í minsta lagi 14 daga millumbili. Við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu 

hon verður fíggjað» 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Framflytingar og tillagingar á 41,4 mió. kr. eru at meta sum eykajáttanir, og hetta merkir, at verandi 

fíggjarætlan, sum javnvigar við kr. 0, fer at vísa 41,4 mió. kr. í halli.  

 

Tilmæli:  
Hervið verður málið um eykajáttanirnar ísbv. framflytingar og tillagingar lagdar fyri fíggjarnevnd og býráð 

til støðutakan/góðkenningar. 

 

FíN 23-01-2018 

Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagf. 18-01-2018. 

 

Býráðsins samtykt 25-01-2018 

Tilmælið frá FíN 23-01-2018 einmælt samtykt. 

 

 

Býráðsins samtykt 22-02-2018 

Einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

[Lagre]  

 

 


