
Ár 2005, hin 27. oktober 

Ár 2005, hin 27. oktober kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi 
fundarskrá. 
  
Allir limir á fundi. 
  
Erik Andreasen møtir fyri Kristian F. Olsen. 
  
  
Mál nr. 148. Keyp av dumpara og arbeiðsbili. 
Vísandi til fíggjarnevndar- og býráðsviðgerðina av bila- og amboðstørvinum hjá grótbrotinum, kemur T.U. við 
einari upp-gerð av øllum bilum og maskinum kommununnar, sum nevnd-irnar hava lýst eftir. Uppgjørt er fyri 
tíðarskeiðið 1996 til 2005, og í stuttum vísir uppgerðin, at kommunan eigur 26 bilar og 16 maskinur av 
ymiskum slagi. Minni amboð s.s. stampara, kompressari o.a. eru ikki við í hesi uppseting. Í uppteljingini av 
bilum eru øll akfør, sum hava nummarspjaldur. Til sammetingar kann nevnast, at støðan í 1996 var 21 bilar og 
16 maskinur. Sí frágreiðing frá T.U. 
 
Vísandi til serligu umstøðurnar í samband við grunnar og fram-flytingar í hesum serliga máli, mælir Tekniska 
nevnd til, at fíggjarætlanin verður hækkað við ávikavíst fyri dumparin kr. 900.000 og bil kr. 250.000. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 04.10.05 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 
 
 
149.  
2004-03-023 Broyting í byggisamtykt við bátahylin á Borðoyavík. 
B2.5 økið innanfyri 3. grundlendi. 
3. Grundøkini kunnu vera millum 700 – 2000m2 
4. Húsini mugu ikki vera hægri enn 15 m frá lidnari planering. 
Sí hjálagda blað við upprunaásetingunum. 
 
Málið hevur verið til kunning í Byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Málið hevur verið til kunning í Teknisku nevnd.  
 
Málið hevur verið til kunning í Havnanevndini. 

Býráðsins samtykt: 
Samtykt. 
 

  
150. 
2005-11-019 Broyting í ásetingunum fyri økispart B8 innan-fyri 3. grundlendi. 
Tekn. ums. er vorðin varug við, at á hesum økinum samsvarar støddin á grundstykkjunum ikki við ásetingarnar 
undir Pkt. 2, sum sigur: at grundstykkini skulu vera í minsta lagi 2000m2. 
T.U. mælir tí til at broyta ásetingarnar í Pkt. 2 soleiðis: 
12.1 gr. Ásetingar fyri økispart B8 innanfyri 3. grundlendi. 
Pkt. 2 grundstykkini skulu vera í minsta lagi 1000m2. 
Sí skriv frá T.U. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin samtykti tilmæli frá T.U. dagf. 23.09.05. 
 
Tekniska nevnd tekur undir við skrivi frá T.U. dagf. 23.09.05 viðv. broyting í ásetingum fyri økispart B8. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
 

 

151. 
2005-19-100 Fíggjarætlanin 2006. 
Eftir, at deildir og stovnar kommununnar høvdu latið inn teirra ynski um rakstrar- og íløgujáttanir fyri árið 
2006, hevur uppskot til fíggjarætlan fyri 2006 verið til fyrstu viðgerð í føstu nevndum býráðsins. 
 



Fíggjarnevndin umrøddi málið eftir framløgu frá roknskaparleiðaranum. 
Málið verður beint aftur í føstu nevndirnar við boðum um, at raksturin verður hildin innanfyri fíggjarkarmin í 
2005, samstundis sum íløgurnar verða útgreinaðar og raðfestar innan hósdagin í komandi viku, tá 
Fíggjanevndin hevur eykafund um fíggjarætlanina, og býráðsfundur er um kvøldið. 

Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá FíN 27/10-05 samtykt. 
  
 

Fundur lokin 

 


