
Býráðsfundurin týsdagin tann 19. september 2006 
  
Ár 2006, hin 19. september kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi fundarskrá, 
har fylgjandi samtyktir vórðu gjørdar. 
  
  
Allir limir á fundi. 
  
115. 
2006-19-027 Menningarætlan fyri býráð og umsiting – fíggjarligi parturin. 
 
Á býráðsfundinum tann 2. mei 2006 samtykti býráðið fyrru ferð tilmælið frá fíggjarnevndini um, at Kr 

250.000,- verða játtaðar sum eykajáttan til verkætlanina. 
 
Vísandi til omanfyristandandi og til yvirlit frá roknskapardeildini 31-08-2006 verður málið lagt fyri til seinnu 
samtykt. 
 
FíN 14.09.06: Samtykt aðru ferð. 

Býráðsins samtykt: 
Samtykt. 
 
 
116. 
2005-21-011 Bussleið um Leirvíksfjørð (410) – fíggjarligi parturin. 
 
Á býráðsfundinum tann 2. mei 2006 samtykti býráðið fyrru ferð, at Kr 578.000,- verða játtaðar sum eykajáttan 
til verkætlanina. 
 
Vísandi til omanfyristandandi og til yvirlit frá roknskapardeildini 31-08-2006 verður málið lagt fyri til seinnu 
samtykt. 
 
FíN 14.09.06: Samtykt aðru ferð. 

Býráðsins samtykt: 
Samtykt. 

 
117. 
2006-17-010 Kostnaður og fígging av hátíðarhaldi í smb. við Norðoyatunnilin. 
 
Á býráðsfundinum tann 27. juni 2006 samtykti býráðið fyrru ferð, at Kr 61.067,75 verða játtaðar sum 
eykajáttan til verkætlanina. 
 
Vísandi til omanfyristandandi og til yvirlit frá roknskapardeildini 31-08-2006 verður málið lagt fyri til seinnu 
samtykt. Sí skriv frá umsitingini 07-09-2006. 
 
MeN 13.09.06: Nevndin tekur undir við tilmæli 31.08.06. 
 
FíN 14.09.06: Nevndin tekur undir við MeN 13.09.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Samtykt. 
  
 
118. 
2006-12-036 Dagtilhaldið – stuðul frá Almannastovuni arturin. 
 
Á býráðsfundinum tann 27. juni 2006 samtykti býráðið fyrru ferð, at Kr 200.000,- verða játtaðar sum 
eykajáttan til Dagtilhaldið. 

 
Vísandi til omanfyristandandi og til yvirlit frá roknskapardeildini 31-08-2006 verður málið lagt fyri til seinnu 
samtykt. Sí skriv frá umsitingini 07-09-2006. 
 
SoN 13.09.06: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagfest 07.09.2006. 
 
FíN 14.09.06: Nevndin tekur undir við SoN 13.09.06. 
 
Býráðsins samtykt: 



Samtykt. 

 
119. 
2006-12-053 Meirnýtsla á sosiala økinum. 
 
Á býráðsfundinum tann 27. juni 2006 samtykti býráðið fyrru ferð at játtað fylgjandi eykajáttanir á sosiala 
økinum: 
Barnaansing: +Kr 200.000,- flutt mill. kontur frá ”Nýggj barnaansing” 
Virkishúsið: +Kr 182.535,- eykajáttan 
Virkishúsið: +Kr 139.521,- frá grunni 2002 ”Ungdómstiltøk” 
Virkishúsið: +Kr 184.191,- frá grunni 2003 ”Ungdómstiltøk” 
Sambýlið í Bøgøtu: +Kr 80.000,- eykajáttan 
Sambýlið á Heygnum: +Kr 250.000,- eykajáttan 
Kommunulæknarnir: +Kr 495.000,- eykajáttan 
 
Vísandi til omanfyristandandi og til yvirlit frá roknskapardeildini 31-08-2006 verður málið lagt fyri til seinnu 
samtykt. Sí skriv frá umsitingini 07-09-2006. 
 
SoN 13.09.06: Nevndin tekur undir við skrivi frá umsitingini, dagfest 07.09.2006 og staðfestir meirnýtsluna. 
 
FíN 14.09.06: Nevndin tekur undir við SoN 13.09.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Samtykt. 

 
120. 
2006-03-061 Byggiloyvi á matr.nr. 1476a – Jan Thomsen. 
 
Málið var fyrru ferð viðgjørt á fundi í Teknisku Nevnd 
19. juni 2006, og hevur síðani verið úti til grannahoyring. 
Av teimum sum fingu hoyringsskriv, hevur ein svarað. 
Vísandi til málsfrágreiðingina heldur TU fast við tilmælið um at játta byggiloyvi. Sí skriv frá TU, dagfest 
23.06.2006. 
 
Tekniska Nevnd tekur undir við tilmælinum frá Teknisku Umsiting dagf. 23.06.2006. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 

 
121. 
2006-19-041 Snarskivan, innrætting av hølum v.m. 
 
Á býráðsfundinum tann 27. juni 2006 samtykti býráðið fyrru ferð, at Kr 2.015.520,- verða játtaðar sum 
eykajáttan til hølisbroytingarnar. 
 
Vísandi til omanfyristandandi og til yvirlit frá roknskapardeildini 31-08-2006 verður málið lagt fyri til seinnu 
samtykt. Sí skriv frá umsitingini 07-09-2006, har greitt verður frá, at málið er blivið seinkað vegna nýggjar 
upplýsingar, sum kravdu nýggja viðgerð, áðrenn málið kann fremjast. Málið hongur eisini saman við 
spurninginum um býráðshús sum heild. 
 
FíN 14.09.06: Eykajáttanin samtykt aðru ferð. Somuleiðis samtykt at halda fast um ta upprunaligu 
kostnaðarmetingina og tann leist, sum ætlanin skal útinnast eftir. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt. 

 
122. 
Møgulig Føroya-/Klaksvíksbók – fígging. 
 
Málið var tann 27. juni 2006 fyri í býráðnum, sum samtykti at beina tað aftur í Mentanarnevndina. 
 
Umsitingin mælir til at Kr 100.000,- til luttøku í nevndu bókaútgávu verða fíggjaðar í inniverandi ári við 
flytingum millum kontur. Sí skriv frá býarverkfrøðinginum 01-09-2006. 
 
TN 05.09.06: Nevndin tekur undir við tilmæli, dagfest 01.09.06. 
 



MeN 13.09.06: Nevndin tekur undir við tilmæli 01.09.06. 
 
FíN 14.09.06: Ein minniluti, Jákup Mikkelsen, mælir staðiliga frá at fremja málið. 
Ein meiriluti, Steinbjørn O. Jacobsen, Kristian Fr. Olsen, Eyðgunn Samuelsen og Kristian Eli Zachariasen, tekur 
undir við TN 05.09.06 og MeN 13.09.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá minnilutanum í Fíggjarnevndini fall. Fekk 2 atkvøður fyri (Jákup Mikkelsen og Atli S. Justinussen) 
og 9 ímóti. 
  
Tilmælið frá meirilutanum í Fíggjarnevndini varð samtykt við 8 atkvøðum fyri og 2 ímóti (Jákup Mikkelsen og 
Atli S. Justinussen). Hans Arne Bertholdsen atkvøddi ikki. 

 
123. 
2006-01-040 Teldukeyp til skúlan – Skúlin í Mikladali. 
 
Vegna m.a. lutfalsliga stórar umbyggingar og ábøtur á skúlabygningarnar í Trøllanesi og í Mikladali er játtanin 
til skúlans rakstur fyri 2006 um at verða uppbrúkt. Sí skriv frá umsitingini 14.08.06, har mett verður, at tørvur 
er á íalt Kr 290.000,- afturat verandi játtan til skúlan, sum mælt verður til at fíggja við flytingum millum kontur 
frá øðrum játtanum í økinum. 
 
MeN 13.09.06: Nevndin tekur undir við tilmæli 14.08.06. 
 

FíN 14.09.06: Nevndin tekur undir við MeN 13.09.06. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 

 
124. 
2006-03-105 Umsókn um byggiloyvi á matr.nr. 1442b – Bryngerð S.Thomsen 
 
Byggingin er 1,99 m frá marki móti gongubreyt eystan fyri kirkjugarðin. Tekniska Umsiting mælir til at játta 
byggiloyvi uttan at senda málið til grannahoyring, tá havt verður í huga, at ongin bygging er vestanfyri 
sethúsini (kirkjugarðurin). 
Sí skriv frá TU, dagfest 29.08.2006. 
 
Tekniska Nevnd tekur undir við tilmæli frá Teknisku Umsiting, dagfest 29.08.2006. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 

 
125. 
2006-03-096 Umsókn um útbygging av Tekniska Skúla. 
 
Søkt verður um byggiloyvi til útbygging av Tekniska Skúla í Klaksvík. Vísandi til notat frá 17.07.2006 verður p-
økið eystan fyri skúlan roknað við í lendið til útrokning av byggistigi. Hervið verður byggingin innanfyri 
ásetingarnar í byggisamtyktini. Tekniska Umsiting mælir til at játta byggiloyvi. Sí skriv frá TU, dagfest 
29.08.2006. 
 
Tekniska Nevnd tekur undir við tilmæli frá Teknisku Umsiting dagf. 29.08.2006 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
Eyðgunn Samuelsen luttók ikki í viðgerðini vegna ógegni. 
 
 
126. 
2001-11-004 Endurskoðan av byggisamtykt 
 
Fyrireikingarnar til borgarafundin um endurskoðanararbeiðið eru komnar undir land, og umsitingin hevur eitt 
dagført uppskot klárt at leggja fyri borgarafundin. Uppskotið fevnir eisini um Árnafjørð, Mikladal og Trøllanes. 
Ætlanin er at lýsing verður borin í hvørt hús í kommununi, har kunnað verður um borgarafundin og endamálið 
við hesum. Harafturat verður lýst í Norðlýsinum og á heimasíðu kommununnar. Ætlað skrá fyri borgarafundin 
er leysliga sett upp – sí skriv frá TU, dagf. 1. september 2006. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin tekur undir við skrivinum frá TU, dagfest 01.09.06 um gongdina á komandi 
borgarafundi, men mælir til at kanna eftir, um annað tíðspunkt kann finnast, so sum flestir limir kunnu verða 



við. 
 
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
Borgarafundurin verður tann 5/10-06. 

 
127. 
2006-17-025 Ársroknskapur og grannskoðanarprotokoll 2005 – býráðið. 
 
Á býráðsfundinum tann 30. mei 2006 varð samtykt at góðkenna ársroknskapin og grannskoðanarprotokollina 
fyri árið 2005, og at málið um val av grannskoðara verður tikið upp á næsta fundi. 
 
Eftir hetta vórðu løgfrøðiligar viðmerkingar umbidnar í málið. 
 
Á fíggjarnevndarfundinum tann 22.06.06 umrøddi nevndin málið og tær løgfrøðiligu viðmerkingar, sum 
fyriliggja. Samtykt varð at hoyra verandi grannskoðara um málið, sum verður tikið upp til endaliga viðgerð og 
avgerð í fyrsta fundarumfari eftir summarsteðgin. Viðmerkingarnar frá grannskoðarununm skulu vera 
skrivligar. 
 
Skrivligar viðmerkingar vórðu síðani umbidnar frá grannskoðaranum, samstundis sum ískoytandi løgfrøðiligar 
viðmerkingar eisini eru komnar inn. 
 
Á fíggjarnevndarfundinum tann 14.09.06 møttu Árni Ellefsen grannskoðari og Jógvan Páll Lassen advokatur í 

sambandi við hetta mál, har fyrst svarskriv frá grannskoðaranum 7. sept. 2006 varð lisið upp, áðrenn teir 
søgdu frá síni støðu og meting um málið og eisini svaraðu spurningum frá nevndini. 
Ein minniluti, Jákup Mikkelsen, mælir til at skifta grannskoðara, vísandi til peningamissin í Phoenix-málinum. 
Ein meiriluti, Eyðgunn Samuelsen, Kristian Eli Zachariasen, Kristian Fríðrik Olsen og Steinbjørn O. Jacobsen, 
tekur frágreiðingarnar í málinum til eftirtektar og mælir til at samtykkja, at verandi grannskoðari heldur fram. 
  
Býráðsins samtykt: 
  
Avrátt at atkvøða við navnakalli: 
”Tekur tú undir við at skifta grannskoðaran?” 
Jákup Mikkelsen:               Ja. 
Kristian Fríðrik Olsen:        Nei. 
Gunvá við Keldu:              Nei. 
Atli S. Justinussen:            Ja. 
Jórun Høgnesen:               Nei. 
Rani Nolsøe:                     Nei. 
Kristian Eli Zachariasen:    Nei. 
Hans Arne Bertholdsen:     Nei. 
Eyðgunn Samuelsen:         Nei. 
Steinbjørn O. Jacobsen:     Nei. 
  
Tilmælið frá meirilutanum í Fíggjarnevndini varð síðan samtykt við 9 atkvøðum fyri og 1 ímóti (Jákup 
Mikkelsen). Atli S. Justinussen atkvøddi ikki. 
  
  
Fundur lokin. 

 


