
Býráðsfundurin tann 24. november 2005 
  
Hósdagin tann 24. november 2005 kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð fund við niðanfyri standandi 
fundarskrá, har fylgjandi samtyktir vórðu gjørdar. 
  
  
Allir limir á fundi uttan Hans Arne Bertholdsen (burturstaddur) 
  
  
159. 
2005-15-008 Viðv. broytingum i ásetingunum fyri Ídnaðar-økið og Góðshavnina í Ánunum. 
 
Nú talan er um at byggja høll á økinum við Góðshavnina eru trupuleikar við, at ikki kann byggjast hægri enn 
9,5m og tá ætlaði bygningurin er 14 m høgur, mælir umsitingin til at broyta hetta. Sí skriv og frágreiðing frá 
T.U. Eisini mælir umsitingin til, at sunnari partur av Ídnaðarøkinum og Góðshavnini fær serstaka áseting. 
 
Havnanevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, 03.11.05 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum 03.11.05 og heitir samstundis á T.U. um at taka upp 
samráðingar við eigararnar um keyp av neystunum norðeftir. 

 

Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
160. 
2005-19-090 Ums. um frábýti av grundøkinum undir KÌ-høllini. 
 
Í samband við umskipan av eigaraviðurskiftunum av KÌ-høllini og upprættan av leigusáttmála millum Kl. 
Kommunu og P/f KÌ – høllin, verður neyðugt at frábýta lendið undir høllini, soleiðis at hetta verður ein 
sjálvstøðugur matrikul. T.U. mælir til, at frábýti verður framt sambært hjálagda kortskjali, dagf. 04.11.05. 
 
Tekniska nevnd mælir til at taka undir við tilmælinum frá T.U. 04.11.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
161. 
2005-15-007 Umsókn um sundurbýti matr. 631b. 
 
Í ums. til Matrikulstovuna, dagf. 25.10.05 søkir eigarin av matr. 631b um loyvi til at býta sundur ogn sína við 
Vágsheygsgøtu 20, soleiðis at meginparturin av kjallarahæddini verður býttur frá restini av húsunum til 
hárfríðkanarstovu. Matrikulstovan skal hava býráðsins ummæli til umsóknina. Sum so hevur T.U. onki ímóti 
sundurbýtinum, men má samstundis staðfesta, at lógin um eigaraíbúðir bert er galdandi fyri íbúðir í húsum, 
sum eru grundað eftir, at lógin kom í gildi og ætlað til tess at leggja sundur í eigaraíbúðir. Sí skriv frá T.U., 
dagf. 01.11.05. 
 
Teknisku nevnd mælir til at taka undir við tilmælinum frá T.U. dagf. 01.11.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
 
162. 
2005-03-063 Byggiloyvi til uppíbygging matr. 481. 
 
Søkt verður um frávik fyri byggiloyvi til uppíbygging. Hetta við seinni ognarskifti fyri eyga. Umsóknin skal 
sendast til grannahoyring um játtað verður frávik. Umsøkta bygging er ikki í tráð við galdandi byggisamtykt, 
men heldur umsitingin, at hetta ynski kann verða tikið við, nú byggisamtyktin verður endur-skoðað. Út frá 
hesum verður mælt til at bíða við støðutakan í málinum. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við at geva frávik, og at økisáseting-arnar fyri økið verða broyttar. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 



163. 
2004-03-076 Ums. um byggiloyvi til trapputorn matr. 1459. 
 
Umsóknin hevur nú verið til hoyring. Einki skriv er komið inn um hetta mál. Støða skal takast í málinum. 
 
Tekniska nevnd mælir til at játta byggiloyvi. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
164. 
2005-03-073 Ums. um byggiloyvi til sethús matr. 241r. 
 
Søkt verður um byggiloyvi til sethús við garagu undir parkeringsdekki, nærri vegnum enn byggisamtyktin 
loyvir. Talan er um somu tekningar, sum fyrrverandi eigari fekk prinsipielt byggiloyvi uppá. Umsóknin hevur 
verið til 
hoyring, einki mótmælisskriv er innkomið, men eitt skriv frá grannunum, har teir viðmæla byggingini. T.U. 
mælir til at endurnýggja byggiloyvi við somu treytum, útfrá omanfyristandandi. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. dagf. 04.11.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
 
165. 
2005-03-062 Ums. um leingjan av sølu- og verkstaðbygningi á ídnaðarøkinum. 
 
Søkt verður um byggiloyvi til leingjan av sølu- og verkstaðsbygningi á matr. 739l á ídnaðarøkinum, sum skal 
nýtast til vaskihøll og verður søkt um loyvi til at byggja 12 m ímóti marki í mun til 8 m, ið byggisamtyktin 
sigur. Umsóknin hevur verið til hoyring. Eitt skriv er innkomið. Byggisamtyktin loyvir at byggja bilskúr og tílíkt 
nærri grannamarki enn 2,5 m, men tá skal tann longra síðan ikki vera størri enn 8 m. Út frá hesum verður 
mælt til at játta byggiloyvi, men at síðan ímóti marki verður 8 m ímóti teimum 12m, íð søkt verður um. Sí skriv 
frá T.U. 
 
Tekniska nevnd mælir til frávik smb. umsókn. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
 
166. 
IRF ynskir at sleppa at nýta evjubrunnin á Grótrætt eitt tíðarskeið afturat. 
 
Søkt verður um loyvi at nýta evjubrunnin á Grótrætt eitt tíðarskeið afturat. Tíðarskeiðið í tí høpinum varar í 2 
ár, 1 ár við útlegging og 1 ár har økið liggur í frið. Greitt er frá, at teir kunnu, um tað gerst neyðugt, taka 
evjubrunnin burtur eftir einum ári. Kommunan hevur annars biðið IRF um at finna sær annað øki til evjubrunn, 
men er hetta ikki eydnast enn. Umsitingin metir tað vera sera óheppi, at evjubrunnurin ikki verður tikin burtur, 
nú Ídnaðar- og Góðshavnin verður tikin í nýtslu fyrst í komandi ári. Um IRF fær loyvi at halda áfram við 
brunninum, mælir T.U. til, at tað í mesta lagi verður í 1 ár. Eisini mælir T.U. til, at krøv verða sett IRF um, at 
teir í samband við útlegging, eisini leggja mold útyvir beinanvegin. 
 
Havnanevndin mælir frá at leingja loyvi í eitt ár afturat. 
 
Tekniska nevnd mælir til at taka undir við tilmælinum frá Havnanevndini 08.11.05. Rani Nolsøe tekur støðu í 
Býráðnum. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
 
167. 
2005-19-103 Býarfríðkan undir Heilsu- og umhvørvisnevndina. 
 
Sambært avtalu í býráðsmeirilutanum skal býarfríðkanardeildin flytast til Heilsu- og umhvørvisnevndina, og tað 
er í tí sambandi, at hetta mál verður lagt fyri avvarandi nevndir og Býráðið til viðgerðar og samtyktar. Tosað 
hevur verið við Rana Nolsøe, formann í Heilsunevndin, sum greiddi frá, at talan er um eina avtalu, sum í 

hesum umfari er galdandi fyri hetta valskeiðið. Sí skriv og frágreiðing frá býráðsskrivaranum. Málið verður við 
hesum – eftir samráð við borgarstjóran – lagt fyri. 
 



Tekniska nevnd tekur undir við skrivinum frá býráðsskrivaranum, dagf. 03.11.05. 
 
Mentanarnevndin tekur undir við skrivinum frá býráðsskrivaranum, dagf. 03.11.05. 
 
Byggi- og býarskipanarnevnd tekur undir við skrivinum frá býráðsskrivaranum, dagf. 03.11.05. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 10.11.05, Mentanarnevndini 10.11.05 og Byggi- og 
býarskipanarnevndini 14.11.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
 
168. 
Roknskapur 2004 Mikladals kommuna. 
 
Fíggjarnevndin mælir Býráðnum til at góðkenna roknskapin fyri 2004 hjá Mikladals kommunu. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
 
169. 

2005-03-23 Kappróðrarneyst í Árnafirði. 
 
Víst verður til býráðssamtykt frá 21.06.05, har samtykt varð at játta grundøki til kappróðrarneyst í Árnafirði 
innanfyri ætlaðu neystútstykkingina í C3/2 økinum í Árnafirði. Í skrivi, móttikið 14.10.05 verður biðið um , at 
settar verða av kr. 900.000 til kappróðrarneyst, samstundis sum teir boða frá, at teir heldur ynskja øki í 
bátahylinum. Hjálagt er yvirlit frá Kl. Havn yvir skrásett leigumál av havnaøkjum í Árnafirði. Sí skriv frá T.U. 
Sí eisni notat í málinum, har sagt verður, at í hesum partinum er ikki støða tikin til umsóknina um stuðul uppá 
kr. 900.000, men gongur umsitingin út frá, at Fíggjarnevndin viðger hendan partin av umsóknini 
 
Havnanevndin tekur undir við, at neystið verður staðsett í bátahylinum og mælir til, at ásetingin verður broytt. 
Atli Justinussen luttók ikki í viðgerðini. 
 
Málið hevur verið til kunning í Fíggjarnevndini. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
Atli S. Justinussen luttók ikki í viðgerðini av málinum (vegna ógegni). 
  
 
170. 
Viðv. Drotningarvitjanin/vitjan av Gøran Persson. 
 
Tá íð Drotningarvitjanin kom uppá tal var eyðvitað, at henda koma at kosta meir enn tøkur peningur var til og 
varð tí avrátt, at peningurin í fyrsta umfari skuldi takast av kontuni ”Vitjanir”. Tá íð alt var uppgjørt kr. 
139.796 skuldi biðjast um, at flyta kontuni tilsvarandi upphædd, sí yvirlit. Í samband við vitjan Gøran Perssons 
verður mælt til at flyta til kontu 690200 kr. 35.533,-. Sí skriv og yvirlit frá umsitingini. 
 
Mentanarnevndin samtykti tilmælið, dagf. 03.10.05. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 05.10.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
 
171. 
Bókasavnið – meirjáttan. 
 
Vísandi til skriv frá 30.09.05 frá Bókasavninum verður mett, at kr. 121.000 koma at vanta í fyri rakstrarárið 
2005. Hetta kemur kanska mest av, at Landsstýrið boðar í skrivi 24.06.05 frá, at teirra játtan er kr. 105.600 
minni enn upprunaliga hildið. Sí skriv frá umsitingini í 4 Pkt.. Kanska ber til at finna eina felags loysn millum 
nevndu Pkt.. Mælt verður tó til, at sum minst verður tikið av ”uppspardu bókini, ætlað til útbygging”. 
 
Ásannandi, at landið hevur játtað ov lítið, mælir Mentnarnevndin til at staðfesta eina meirnýtslu á kr. 121.000. 
Í øðrum lagi kann kanska verða víst til ”Bókasavnsbókina”. Mælt verður til, at fundur verður 

landsmyndugleikarnar um framtíðar játtanir á økinum. 
 
Vísandi til Mentanarnevndina 05.10.05 mælir Fíggjarnevndin til, at neyðuga meirjáttanin verður tikin av 



”Bókasavnsbókini”. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
172. 
Val av kommunustýrisumboði í skúlastýrið fyri Mikladals skúla. 
 
Veljast skal eitt kommunustýrisumboð í skúlastýrið fyri Mikladals skúla. 
 
 
1.---------------------------------------- 
 
Býráðsins samtykt: 
Útsett. 
  
 
173. 
Val av Barnaverndarnevnd smb. nýggju lógini 2005-2008. 
 
Býráðsins samtykt: 
Útsett. 
 
 
174. 
Sjálvsognarstovnurin undir Kráarbrekku – endalig fígging og skipan. 
 
Sí tilmæli um endaliga avrokning av meirkostnaðinum, dagf. 06.01.04, Pkt. 1 til 4 frá bólkinum, sum settur var 
at gera tilmæli. 
 
Sosiala nevnd vísir til skriv frá Eyðgunn Samuelsen, Karl Hera Joensen og roknskaparleiðaranum, dagf. 
06.01.04. Pkt. 1,3 og 4 eru gingin á møti. Viðv. pkt. 2 verður mælt til, at kommunan fær brúksrætt til 
kjallaran. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmæli frá arbeiðsbólki, dagf. 09.11.05, vísandi til Sosialu nevnd 09.11.05. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
175. 
2005-12-041 Ums. um leingjan av leigusáttmála – Útibarnagarðurin Fjallafípan. 
 
Í sambandi við, at Ferðavinnan í Norðoyggjum hevur bygt út umstøðurnar til tjalding v.m. undir Brekkuenda, 
søkir Ferðavinnan kommununa um at fáa longt leigusáttmálan millum partarnar í sambandi við Fjallafípuna. Sí 
skriv frá umsitingini, 25.10.05. 
 
Sosiala nevnd samtykti at leingja leigusáttmálan, treytað av at kommunan hevur forkeypsrætt til ognina. 
Nevndin heitir á Ferðavinnuna í Norðoyggjum um, at áðrenn Ferðavinnan økir um virksemi, íð hevur fíggjarligar 
avleiðingar fyri kommununa at viðgera hesar spurningar við kommununa. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Sosialu nevnd 09.11.05. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
 
176. 
2005-19-100 Fíggjarætlanin 2006. 
 
Havnanevndin er samd um fylgjandi raðfesting: 
 
Góðshavnin 3,0 mill. kr. 
Vestursíðan 0,5 mill. kr. 
Pierur á Stongunum 0,6 mill. kr. 
Stengurnar 0,5 mill. kr. 
Bátahylur í Árnafirði 0,4 mill. kr. 

Økið uttanf. Norðborg + Ídni 2,6 mill. kr. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við ætlanini og at T.U. ger ein lista yvir, og raðfesting av teimum einstøku 



verkætlanunum. 
 
Mentanarnevndin heldur seg til uppskot 25.10.05. 
Viðv. kto. Bólki 450 verður mælt til kr. 4,1 mill. Tó vegna lógarbroyting verður mælt til øking á kr. 200.000 til 
N. Fornminnasavn og kr. 200.000 til Kl. Bókasavn. Vegna tilsøgn til P/f KÌ, verður mælt til øking á kr. 260.000. 
Vegna søguskriving øking á kr. 300.000. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at seta kr. 700.000 av til býarplansarbeiðið. 
 
Fíggjarnevndin útsetir málið til eykafund týsdagin kl. 16:00 og býráðsfundurin útsettur til hóskvøldið. 
  
Fíggjarnevndarfundurin 22.11.05: 
Nevndin tekur undir við fyriliggjandi uppskoti til fíggjarætlan – sum javnvigar við 81,118 mill. kr. í rakstri, 2,46 
mill. kr. í rentum og avdráttum, 0,2 mill. kr. í tap skuldarar, 112 mill. kr. í skattainntøkum og 47,4 mill. kr. í 
íløgum, sum samlað gevur eitt hall upp á 19,178 mill. kr. – við fylgjandi broytingum: 
Stuðul í smb. við KÍ-høllina     +   260.000,- kr. 
Mentanarøkið                        +   500.000,- kr. 
Barnaverndarstovan              +   200.000,- kr. 
Barnaansing (lønaravseting)   +   250.000,- kr. 
Avdráttir                               +7.000.000,- kr. 
Nevndin mælir býráðnum til at samtykkja uppskotið við einum óbroyttum skattaprosenti, 20,75%, og 
óbroyttum barnafrádrátti, 4.000,- kr. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Fyrst varð rakstrarjáttanin til bygdarhús í Árnafirði, 780 tkr., samtykt við 9 atkvøðum fyri og 0 
ímóti. 
Síðani varð íløgujáttanin til kappróðrarneyst í Árnafirði, 900 tkr., samtykt við 5 atkvøðum fyri 
(Steinbjørn O. Jacobsen, Kristian Fríðrik Olsen, Jákup Mikkelsen, Gunvá við Keldu og Jórun 
Høgnesen) og 4 ímóti. 
Atli S. Justinussen luttók ikki í omanfyri nevndu viðgerð, vegna ógegni. 
  
Játtanin til kontubólk 221 ”Menningardeildin”, 775 tkr., samtykt. 
Rani Nolsøe luttók ikki í hesi viðgerðini, vegna ógegni. 
  
Tilmælið frá fíggjarnevndini samtykt. 
  
  
Fundur lokin. 

 


