
Lurta 

Àr 2005 hin, 13. desember 
Ár 2005, hin 13. desember kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð sín seinasta regluliga býráðsfund í 
árinum, har niðanfyri standandi samtyktir vórðu gjørdar. 
  
  
  
Allir limir á fundi. 
  
  
  
185. 
Føstu almennu býráðsfundirnir fyri ár 2006 verða hesir: 
  
                      Januar 
                      Februar 
                      Mars 
                      Apríl 
                      Mei 
                      Juni 
                      September 
                      Oktober 
                      November 
                      Desember 
  
Býráðsins samtykt: 
Samtykt at hava hesar býráðsfundartíðir: 24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 23/5, 27/6, 19/9, 24/10, 21/11 og 19/12. 
  
  
  
186. 
Val av Barnaverndarnevnd smb. nýggju lógini 2005-2008. 
  
Býráðsins samtykt: 
Jóngerð Biskopstø vald sum limur 
Sólfríð Jacobsen varalimur 
Gvøðbjørg West limur 
Vónbjørt Gudjónsson varalimur 
Signhild V. Joensen limur 
Karl G. Henriksen varalimur 
  
  
  
187. 
Sundurbýti/makaskifti matr. 827a. 
  
Umsóknin víkir frá fyriliggjandi útstykkingarætlan í tann mun, at vegurin kemur at liggja nakað longri niðri, 
og tískil verður møguliga eitt stykki minni í økinum. Av tí, at eigarin gongur inn fyri hesi loysnini, og 
kommunan á henda hátt fær neyðugt lendi til veg frá honum, mælir T.U. til at taka undir við hjálagda upp-
skoti. 
  
Tekniska nevnd mælir til at taka undir við tilmæli frá T.U., dagf. 28.11.05 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
188. 
2005-15-010 umsókn um sundurbýti matr. 968. 
  
Søkt verður um at býta 3 grundøkir frá trøðni á Grønabóli. Heimild er fyri umsøkta sundurbýti tí lendið í 

byggisamtyktini er útlagt til bústaðaendamál, men av tí at talan er um lendi fram-við landsvegi, skal 
Landsverk eisini geva sítt við mæli. T.U. mælir til, at málið verður sent Matrikulstovuni og Landsverki við 
tilmæli um at játta. 
  
Tekniska nevnd mælir til at taka undir við tilmæli frá T.U., dagf. 23.11.05. 
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Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
Torleif Sigurðsson luttók ikki vegna ógegni. 
  
  
  
189. 
2005-10-004 Grundøki við bátabrúgvarnar – Dragin. 
  
Søkt verður um byggiloyvi til hús á eitt øki við bátabrúgvarnar við N.P.gøtu, ið skal nýtast til felagshús og 
goymslu til skúlaskipið Dragan. Málið hevur verið til hoyringar og inn er komin 3 skriv viðvíkjandi umsóknini. 
Býráðið samtykti tann 21. juni 05 at gera eina heildarætlan fyri økið. Sí skriv frá T.U. 04.11.05. Útfrá 
omanfyri standandi mælt til, at sami arkitektur arbeiðir víðari við økinum við bátabrúgvarnar, so at ein 
heildarætlan fyri økið verður gjørd. 
  
Havnanevndin mælir til, at nevnda hús hjá Draganum verður staðsett sunnanfyri strandferðslubygningin so 
tætt at hesum, sum byggisamtyktin loyvir og at fráleikin til N.P.gøtu verður nøkt-andi. Hetta loyvi skal verða 
treytað av, at húsið verður burtur-beint fyri eigarans rokning, tá býarskipanin krevur hetta. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við Havnanevndini 29.11.05 og at umsitingin arbeiðir víðari við plaseringini. 
  
Býráðsins samtykt: 
Broytingaruppskot frá Jákupi Mikkelsen, um at ein heildarætlan verður gjørd, og at einki loyvi verður givið til 

bygning, fyrr enn tað arbeiðið er liðugt, fall við 3 atkv. fyri (Jákup, Gunvá og Rani) og 8 ímóti. 
Tilmælið frá HaN samtykt við 8 atkv. fyri og 3 ímóti (Jákup, Gunvá og Rani). 
  
  
  
190. 
Atløgupláss í bátahylinum á Borðoyavík. 
  
Ætlanin er at gera nýtt atløgupláss til smábátar í bátahylinum á Borðoyavík, suður – norður á sunnaru, 
vestaru síðu. Neyðugt verður at seta upp elsteyra á staðnum, somuleiðis er neyðugt at veita og seta upp el 
og vatn á bryggjuna, sí skriv og kostnaðar-meting frá T.U. 24.11.05. 
  
Havnanevndin tekur undir við skrivi frá T.U., dagf. 24.11.05 og mælir til, at arbeiðið verður sett í verk. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Havnanevndini 29.11.05. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
191. 
2004-03-012 Uppskot til ymiskar útstykkingar. 
Vísandi til ymiskar nevndarviðgerðir um komandi útstykkingar er hjálagt yvirlit yvir møguligar sethúsa- og 
ídnaðarútstykkingar. Upplýst verður, at umsitingin arbeiðir aktivt við hesum útstykk-ingum: til sethús: 
Rættargøta/Niðan Horn – Helnabrekka – Norðoyri. til ídna: Skarðhamar (Borðoyavík) – Norðborg – 
Góðshavnin. Sí skriv frá T.U. 25.11.05. 
  
Byggi- og býarskipananevndin mælir til, at víðka økið omanfyri Undir Grashjalla og ogna neyðugt lendi í 
inniverandi ári. Nevndin mælir eisini til, at T.U. arbeiðir víðari við SCS-økinum til eina serstaka verðætlan. 
  
Havnanevndin mælir til at arbeiða víðari við málinum. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við skrivi frá T.U., dagf. 25.11.05 og við viðtøku frá Byggi- og 
býarskipanarnevndini 28.11.05 og hildið verður við at arbeiða víðari við øðrum útstykkingum. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Byggi- og býarskipanarnevndini 28.11.05. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
192. 
Viðv. útbygging av Skúlanum á Ziskatrøð – Skúlanum við Ósánna. 
  



Mentanarnevndin tekur undir við tilmæli frá umsitingini: 26.11.05.Mælt verður til, at útbygging av Skúlanum 
við Ósánna verður sett í verk sum skjótast í 2006 og at projekterað og útboðið verður sambært uppskoti: 20 
juli 2004, frá Fuglø Arkitektum.Serlig avtala verður at gera um projekterings-kostnaðin. 
Eisini verður mælt til at arbeiða víðari við útbygging av Skúlanum á Ziskatrøð sambært uppskoti 24. okt. 
2005 frá Fuglø Arkitektum  - uppskot nr: 3. Hetta uppskotið verður at greina nærri og ummælast av 
skúlastýrinum. 
  
Mælt til, at ein nærri útgreining av framhaldandi umvæling og viðlíkahaldi av Skúlanum á Ziskatrøð verður 
gjørd, og umvælingararbeiði og projekteringsarbeiði fyri  í mesta lagi 2 mill. verður gjørt í 2006. Serlig avtala 
verður at gera um projekteringskostnaðin. Útgreiningin av umvælingarætlanini verður at leggja fyri nevndina 
til viðgerðar og raðfestingar, áðrenn farið verður til verka. 
  
Mælt verður til, at skúlaøkið undir Fossum verður slept sum skúlaøki; og at verandi skúlaøkið á Ziskatrøð 
verður víðkað. 
  
Mælt verður til at seta byggibólk sum skotið verður upp í tilmælinum. 
Skotið verður upp, at Gunvá við Keldu, Hans Fróði Hansen verða sett í bólkin og at ein persónur verður settur 
í arbeiðsbólkin sum eksternur ráðgevari. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá MeN samtykt. við hesum broytingum: 
- Reglubrotið um skúlaøkið undir Fossum verður strikað. 
  
  
  
193. 
Hetta mál skal samtykkjast tvær ferðir í Býráðnum. 
  
2005-19-103 Býarfríðkan undir Heilsu- og umhvørvisnevnd-ina. 
  
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 býráðsskriv-aranum, dagf. 03.11.05. 
  
Mentanarnevndin tekur undir við skrivinum frá býráðsskriv-aranum, 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 2. ferð. 
  
  
  
194. 
Hetta mál skal samtykkjast tvær ferðir í Býráðnum 
  
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 2. ferð. 
  
  
  
195. 



Hetta mál skal samtykkjast tvær ferðir í Býráðnum. 
  
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 ovlítið, 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 2. ferð. 
  
  
  
196. 
2005-19-100 Fíggjarætlanin 2006. 
  
Á fundi tann 30.11.05 sigur Mentanarnevndin: Fyri at kunna stuðla Norðoya Ullvirki verður mælt til, at kr. 
25.000 verða fluttar frá kontubólki 462 av “neyðugar broytingar”.  Annars verður stuðul ítróttur sett nirður 
við kr. 25.000 soleiðis, at stuðul verður veittur Norðoya Ullvirki á kr. 50.000. Annars tekur nevndin undir við 
uppskoti 30.11.05 rað 4. frá umsitingini. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 30.11.05, og mælir harumframt til fylgjandi flytingar millum 
kontur, frá fylgjandi kontum at flyta til kontubólk 45, mentanarmál, sum mentanarnevndin verður at 
disponera út á einstakar kontur: 
Kto. 250809, ym.áir Ósáin               kr. - 100.000 
  -    290118, niðurtøka, ym.hús       kr. -   50.000 
  -    610150,keyp/leasing útgerð     kr. -  100.000 
  
Samanlagt                                        kr.     250.000 
Heitt verður á avvarandi nevndir um at viðgera hesar flytingar millum kontur og á Mentanarnevndina, um at 
kr. 100.000 av hesum verður játtað til “stuðul Summarfestivalur”. 
  
Vísandi til Fíggjarnevndar viðtøku 07.12.05 mælir Mentanar- nevndin til hesar meiravsetingar: 
Stuðul ítróttur                        kr.   25.000 
Stuðul rossafelagið                                      kr. 100.000 
Ymisk tiltøk/annað hátíðarhald                      kr.   25.000 
Summarfestivalur                                        kr. 100.000 
  
Omanfyri nevndu mál eru viðgjørd á almennum fundi. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
  
Fundur lokin. 
 

 



 


