
Býráðsfundurin hóskvøldið 26. januar 2006 
  
Ár 2006, hin 26. jan. kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi 
fundarskrá, har fylgjandi samtyktir vórðu gjørdar. 
  
  
  
Allir limir á fundi uttan Rani Nolsøe. 
Torleif Sigurðsson kom á fundin eftir viðgerðina av máli nr. 8. 
  
  
1. 
2005-19-106 Sølustevnan 2005. 
  
Hjáløgd er uppgerð fyri luttøku kommununnar á sølustevnuni 2005, sum í samráð við politisku 
skipanina varð framd hóast onga avseting í 2005. Sambært  hjáløgdu útskriftunum frá 
bókhaldinum, er talan um ein kostnað upp á góðar 47.000,- kr. Málið verður lagt fyri við umbøn 

um eykajáttan til/staðfesting av hesi meirnýtslu. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við skrivi frá umsitingini, dagf. 13.01.06, sum staðfestir eina meirnýtslu 
á kr. 47.000,-. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
2. 
2006-12-001 Upptøkureglur fyri barnaansingina – broyting í grein 1. 
  
Víst verður til galdandi reglur fyri upptøku til barnaansingina og til uppskotið um broyting í 
upptøkureglunum – grein 1. Broytingin snýr seg um at loyva foreldrum, íð hava ætlanir um at flyta 

til kommununa, á bíðilistan, áðrenn flutt verður til kommununa. Royndirnar hava víst umsitingini, 
at tørvur er á, at foreldur fáa henda møguleika. Upplýsast kann, at Tórshavnar kommuna loyvir 
foreldrum at skriva seg á bíðilistan 6 mánaðir áðrenn flutt verður til kommununa. 
  
Sosiala nevnd tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagf. 09.01.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Sosialu nevnd 11.01.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
3. 
Økið vestan fyri vaskaríið – sundurbýti og samanlegging av matriklum. 
  
Vísandi til býráðssamtykt frá 24. mei 2005, hevur T.U. heitt á eigararnar av matr. 751a um at 
selja kommununi tað økið, sum í útstykkingarætlanini er útlagt til veg. 12 eigarar eru til henda 
eina matrikkulin, og av teimum hava 4 svarað játtandi upp á áheitan kommununnar. Onnur 7 hava 

mótmælt framferðarháttin hjá kommununi. 4. januar 2006 komu inn umsóknir frá eigarunum av 

jørðini, sum letur lendi til tað eina av teimum báðum ætlaðu grundøkjunum í økinum. Eigararnir 
boða frá, at ætlanin er at selja grundøki. Sama dag, 4. januar 2006, var eigarin av vaskarínum 
inni á Teknisku Umsiting og boðaði frá, at hann hevur keypt ætlaða vegalendið, hann kom eisini 
við einum uppskoti pkt. 1 til 5 um loysn av málinum. Sí skriv og frágreiðing pkt. 1 og 2 frá T.U. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. 05.01.06 pkt. 1 við tí ískoyti, at fæst ein semja 

við eigaran av vaskarínum, smb. skrivi frá 06.01.06 pkt. 1 til 4, so verður nevndin hugað í tí 
loysnini. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 10.01.06. 
  
Býráðsins samtykt: 



Tilmælið samtykt. 
Jákup Mikkelsen luttók ikki í viðgerðini av hesum máli, vegna ógegni. 
  
  
  
4. 
Optiónsavtala við Oljubryggjuna . 
  
Sí uppskot til optiónsavtalu. 
  
Havnanevndin tekur undir við fyriliggjandi uppskoti til optiónsavtalu, men mælir til, at kostnaðurin 

verður endurskoðaður. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Havnanevndini 10.01.06 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
5. 
Disponering av havnaøkinum á vestursíðuni. 
  
Á býráðsfundinum 13.12.2005 varð hetta máli til viðgerðar sum eitt eykamál, har borgarstjórin 

greiddi frá samráðingunum við fyritøkuna um ætlaða keypið. Býráðið samtykti at geva heimild til, 
at bygningurin hjá Ídni – sum sambært nevndarviðgerð (HaN 08.11.05, TN 10.11.05 og FíN 
16.11.05) skuldi keypast fyri kr. 600.000 – ístaðin verður keyptur fyri kr. 700.000. Málið verður 
við hesum latið T.U. aftur at arbeiða víðari við. 
  
Havnanevndin heldur fast við viðtøkuna frá 08.11.05, og tekur undir við, at Ídni verður keypt fyri 
kr. 700.000. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Havnanevndini 10.01.06.  
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
6. 
Vegastrekki úr rundkoyringini við Borðoyavík og vesturyvir 
  
Víst verður til hjáløgdu tekning av vegaføringini frá rundkoyringini við Borðoyavík. Í samband við, 
at Norðoyatunnilin nú hevur gjørt vegastrekkið frá tunnlinum og til og við rundkoyringina og víðari 
fram til st.40. vestur frá rundkoyringina, verður nú neyðugt at gera vegastrekkið víðari haðani og 

vestureftir. Arbeiðið verður gjørt eftir fastan eindarkostnað, líknandi tí, sum er gjørt fyri NT. Um 
peningur er tøkur á kontu ”ymist í samband við Norðoyatunnilin ” verður arbeiðið konterað av hesi. 
Um ikki peningur er tøkur á hesi kontu, má hann takast av kontu ”ymiskar vegagerðir”.  Sí skriv 
frá T.U. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U., dagf. 06.01.06 og sendir málið víðari til 

Fíggjarnevndina. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 10.01.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
7. 
2006-15-001 Umsókn um marknaumskipan matr. 3a. 
  



Grundað á útbyggingarætlan verður søkt um marknaumskipan við grannan niðanfyri, sum er Kl. 

Kommuna. T.U. mælir til, at umsøkjarin fær økið til keyps, treytað av at ætlanin ikki verður til 
hindurs fyri møguligari vegaføring í økinum, og at mótroknað verður við lendið omanfyri, sum teir í 
dag eiga út í kommunala vegin. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U., dagf. 05.01.06 við tí viðmerking, at tað ikki 
broytir atkomumøguleikarnar til niðaru hædd hjá J. Christiansen. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 10.01.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
8. 
Fundur um fótbóltshøll. 
  
Sí frágreiðing um støðutakan til “innandura fótbóltshøll” í Skálabotni. 
  
Byggi- og býarskipanarnevndin er positivt sinnað yvir fyri ætlanini, men metir eina staðseting í 
Skálabotni at vera ov langt burtur, og mælir til, at staðseting í Kambsdali verður kannað nærri. 
  
Tekniska nevnd hevur havt málið til kunning. 
  
Mentanarnevndin tekur undir við Byggi- og býarskipanarnevndini 09.01.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Byggi- og býarskipanarnevndini 09.01.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
9. 
Broyting í byggisamtyktini í Árnafirði. 
  
Kærufreistin fyri broyting í byggisamtyktini fyri B5.2 økið í Árnafirði var úti 6. januar 2006. – Ongin 
kæra kom inn. Málið verður nú sent Innlendismálaráðið til góðkenningar. 
  
Málið hevur verið til kunning í Byggi- og býarskipanarnevndini. 
  
Málið hevur verið til kunning í Teknisku nevnd. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
10. 
Vegastrekkið frá Oyravegnum til J. Waagsteinsgøtu. 
  
Víst verður til hjáløgdu tekning av vegaføringini frá Gerðagøtu Oyravegur – oman til J. 
Waagsteinsgøtu. Í samband við, at Norðoyatunnilin skjótt letur upp, verður ferðslan á hesum 
vegastrekki rættiliga nógv økt. Sambært vegaætlanini skal ein rundkoyring gerast við vegamóti 
Kráargøta – Gerðagøta. Mælt verður til, at arbeiðið við hesum ferðslureguleringum verður framt 
sum skjótast. Sí skriv frá T.U. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmæli frá T.U. , dagf. 06.01.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  



  
  
11. 
2006-15-003 Íbúðarbygging á Helnabrekku – matrikulering. 
  
Søkt verður um at fáa býtt sundur byggingina á matr. nr. 1005h á Helnabrekku. Tá umsóknin er í 
tráð við upprunaligu ætlanina, verður mælt til at játta sundurbýtið. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U., dagf. 05.01.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
12. 
2006-15-002 Umsókn um sundurbýti. 
  
Søkt verður um sundurbýti av ávikavist matr. nr. 444 og 445, soleiðis at frábýttu partarnir verða 
samanlagdir til eitt grundøki niðanfyri Selheygsgøtu. Økið liggur í byggisamtyktini í grundlendi, har 
minsta grundstykkjavídd ikki er ásett. Bæði ábyggingarstig og nettonýtingarstig verða – hóast 
sundurbýti – innan fyri minstamarkini í byggisamtyktini. T.U. mælir til at játta umsóknini. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. 05.01.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
13. 
Broyting í byggisamtykt á Strond. 
  
Í samband við alivirksemi og møguleika fyri virksemi í samband við skipasmíð og umvælingar, 

verður neyðugt at broyta byggisamtyktina samsvarandi hesum, og er umsitingin í ferð við at orða 
eina áseting fyri part av økinum niðan fyri Strandarvegin millum el-verkið og byrgingina til hetta 
endamál. Sí skriv frá T.U. Hava nevndirnar onki at viðmerkja til hetta, so verður broytingin lýst í 

bløðunum og á heimasíðu kommununnar, so skjótt sum umsitingin er liðug við tilfarið til 
almannakunngerðina. 
  
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við skrivi frá T.U. 05.01.06 og biðjur um, at orðingin 
verður send býráðslimum tá hendan er gjørd. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá Byggi- og býarskipanarnevndini 09.01.06. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
14. 
Val av kommunustýrisumboði í skúlastýrið fyri Mikladals skúla. 
  
  
Veljast skal eitt kommunustýrisumboð í skúlastýrið fyri Mikladals skúla. 
  
1.------------------------------------------------ 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  



  
15. 
2005-12-046 Umsókn til Almanna- og heilsumálaráðið um landsstuðul til eldraheim. 
  
Sí uppskot til løgtingslóg um studningslán til ellis- og røktarheim og eldrasambýli. 
  
Á fundi 30.11.05 samtykti Sosiala nevnd at seta bygging av røktarheimi á langtíðarfíggjarætlanina. 
  
Á fundi 07.12.05 tekur Fíggjarnevndin undir við Sosialu nevnd 30.11.05. 
  
Á fundi 11.01.06 samtykti Sosiala nevnd at heita á umsitingina um at senda umsókn um stuðul til 

eldraheim. Víst verður til tørvskanningina hjá umsitingini, dagf. 29.11.05 í “Mál nr. 2005-12-044”. 
  
Á fundi 18.01.06 beinir Fíggjarnevndin málið í Sosialu nevnd, sum á eykafundi mánadagin 23. jan. 
06 tekur málið upp til viðgerðar. Nevndin mælir til, at fundur verður við landsstýrismannin um 
málið. 
Sí frágreiðing frá fundi við umboðum fyri AHR 23. jan. 2006. 
  
Aftan á nærri kanningar viðvíkjandi treytunum fyri at fáa játtaðan stuðul til bygging av ellis- og 
røktarheimi í Klaksvík, mælir ein meiriluti í Sosialu nevnd, á fundi tann 23.01.06, Jórun Høgnesen, 
Gunvá við Keldu og Atli S. Justinussen, frá at søkja um stuðul vegna aðrar bráneyðugar íløgur í 
2006 og 2007. Meirilutin heldur fast við, at eldraøkið verður tikið við í eini langtíðarfíggjarætlan. 
Ein minniluti, Eyðgunn Samuelsen og Hans Arne Bertholdsen, mælir Býráðnum til at senda 
Almanna- og Heilusmálaráðnum umsókn um stuðul til 32 røktarheimspláss. Umsitingin verður 

biðin um at grundgeva og raðfesta 3 tey best egnaðu økini til býráðsfundin. 
  
Býráðsins samtykt: 
Broytingaruppskot frá meirilutanum, dagfest 26. januar 2006, [sí niðanfyri] varð 
samtykt við 6 atkvøðum fyri og 4 ímóti (Torleif, Eyðgunn, Hans Arne og Kristian Eli). 
  
Broytingaruppskot 
til málið um møguliga umsókn um landsstuðul til røkarheim – AHR: 
  
Vísandi til, at eldraøkið í dag er eitt málsøki, sum landsstýrið hevur ábyrgdina av, verður mælt til, 

at kommunan beinanvegin biður um fund við landsstýrismannin í almannamálum um ta samlaðu 
støðuna á eldraøkinum í Norðoyggjum, og hvussu økið best verður skipað. 
Kommunan ynskir, at tørvurin á eldraøkinum skjótast fíggjarliga møguligt verður nøktaður, og at 

hetta verður gjørt á skilabesta hátt fyri skattaborgarans pening. Víðari arbeiðið við hesum máli 
skal tí gerast í samráð við áhugabólkarnar á eldraøkinum, samstundis sum samskift verður við 
hinar kommunurnar í økinum. 
  
Kommunan ynskir somuleiðis – í samráð við landsstýrismannin – at bjóða seg fram sum 
ungangongu-kommuna á eldraøkinum í sambandi við eina serstaka verkætlan, sum gevur 
brúkaranum møguleikar til at keypa lut í sínum eldraheimsplássi. Møguleikarnir fyri hesum verða 

kannaðir. 
Fyrsta avsetingin á langtíðarætlan býráðsins til eldraøkið er í 2008. Vísandi til hetta verður mælt til 
at ein fráboðan um ætlanir býráðsins á eldraøkinum verður latin landsstýrismanninum. 
  
Klaksvík tann 26. januar 2006 
  
Steinbjørn O. Jacobsen 
Jákup Mikkelsen 
Jórun Høgnesen 
Kristian Fr. Olsen 
Gunvá við Keldu 
Atli S. Justinussen 
Rani Nolsøe 
  
Fundur lokin kl. 20:10 
 


