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Klaksvíkar Býráð  
 

Dagfesting: 03.05.2018 kl. 17:30 

Málnr.: 16/01208 Gerðabók 

  

Nevndarlimir:  Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Kristian Eli Zachariasen, 

Óli M. Lassen, Beinta Klakstein, Tummas J. Lervig, Gunvá við Keldu, 

Atli S. Justinussen, Beinir Johannesen, Steinbjørn O. Jacobsen og 

Herfrí J. Sørensen. 
 

Málsyvirlit  

Til viðgerðar 

32/18 16/00467-6 Leigusáttmáli - matr. nr. 1017 

33/18 16/00468-5 Leigusáttmáli - matr. nr. 1009g 

34/18 18/00396-3 Leigusáttmáli matr. nr. 1645c 

35/18 17/00777-36 Skipan av ferðslu, atkomu og parkering - á Skúlatrøð 

36/18 18/00397-1 Sniðgøta - uppskot til navnabroyting - Gøtunavnanevndin 

37/18 18/00398-2 Síðuvegur úr Garðavegi - uppskot til nýtt navn - Gøtunavnanevndin 

38/18 18/00451-1 Regulering í áseting fyri økispart A18 - økið vestanfyri Oman Valrætt 

39/18 17/00475-11 Víðkan av vinnuøki á Strond – B 18 

40/18 17/01299-1 Byggibúningararbeiði - Útstykking á Fossum 

41/18 18/00425-3 Stuðul til viðlíkahald av Skálanum - Klaksvíkar Dansifelag 

42/18 17/01188-56 Kjallarin á Brekku; íløgu- og rakstrarkostnaður – eykajáttan, seinna viðgerð 

 

 

32/18  

16/00467-6 Leigusáttmáli KSS - matr. nr. 1017 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 16.04.2018 29/18  

2 Havna- og Vinnunevndin 16.04.2018 9/18  

3 Fíggjarnevndin 01.05.2018 31/18  

4 Klaksvíkar Býráð 03.05.2018 32/18  

 

Frágreiðing um málið: 

KSS hevur vent sær til kommununa við ynski um at fáa leigusáttmála fyri matr. 1017, sum er økið við 

sleipistøðina. (Sí viðhefta kort) 
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Tá talan er um sáttmála yvir 29 ár og 11 mðr., verður hesin lagdur fyri avvarðandi nevndir og býráð til 

góðkenningar vísandi til kommunustýrisskipnanina. 

 

Lógargrundarlag:  

Kommunustýrisskipanin (pr. 26.10.2017) 

o § 27 UBN, 7. petti: Nevndin sendir fíggjarnevndini tilráðing um keyp ella sølu av føstum ognum og 

um burturleigu í meira enn fimm ár. 

o § 14 Fíggjarnevndin, 3. petti: Fíggjarnevndin sendir býráðnum tilráðing um keyp ella sølu av føstum 

ognum, veðseting og um burturleigu í meira enn fimm ár av ognum kommununnar. 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Inntøka upp á uml. kr. 19.000,- pr. ár. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til at taka undir við málinum. 

 

UBN 16-04-2018 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Vinnu- og Mentanarstjóranum dagfest 07-04-2018. 

 

HaVN 16-04-2018 

Nevndin tekur undir við UBN 16-04-2018. 

 

FíN 01-05-2018 

Nevndin tekur undir við UBN og HaVN 16-04-2018. 

 

Býráðsins samtykt 03-05-2018 
Tilmælið frá FíN 01-05-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

33/18  

16/00468-5 Leigusáttmáli KSS - matr. nr. 1009g 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 16.04.2018 30/18  

2 Havna- og Vinnunevndin 16.04.2018 10/18  

3 Fíggjarnevndin 01.05.2018 32/18  

4 Klaksvíkar Býráð 03.05.2018 33/18  

 

Frágreiðing um málið: 

KSS hevur vent sær til kommununa við ynski um at fáa nýggjan leigusáttmála fyri matr. 1009g, sum er 

økið við sleipistøðina. (Sí viðhefta kort) 

KSS hevur leigusáttmála fyri økið, sum er galdandi til 1. juli 2023, men ynskir nýggjan dagførdan sáttmála 

at galda í 29 ár og 11 mðr. 

 

Tá talan er um sáttmála galdandi í 29 ár og 11 mðr., verður hesin lagdur fyri avvarðandi nevndir og býráð 

til góðkenningar vísandi til kommunusstýriskipanina. 

 

Lógargrundarlag:  

Kommunustýrisskipanin (pr. 26.10.2017) 
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o § 27 UBN, 7. petti: Nevndin sendir fíggjarnevndini tilráðing um keyp ella sølu av føstum ognum og 

um burturleigu í meira enn fimm ár. 

o § 14 Fíggjarnevndin, 3. petti: Fíggjarnevndin sendir býráðnum tilráðing um keyp ella sølu av føstum 

ognum, veðseting og um burturleigu í meira enn fimm ár av ognum kommununnar. 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongin viðmerking 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til at taka undir við málinum. 

 

UBN 16-04-2018 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Vinnu- og Mentanarstjóranum dagfest 07-04-2018. 

 

HaVN 16-04-2018 

Nevndin tekur undir við UBN 16-04-2018. 

 

FíN 01-05-2018 

Nevndin tekur undir við UBN og HaVN 16-04-2018. 

 

Býráðsins samtykt 03-05-2018 

Tilmælið frá FíN 01-05-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  
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34/18  

18/00396-3 Leigusáttmáli matr. nr. 1645c, Klaksvík - Soli Deo Gloria 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 16.04.2018 31/18  

2 Havna- og Vinnunevndin 16.04.2018 13/18  

3 Fíggjarnevndin 01.05.2018 33/18  

4 Klaksvíkar Býráð 03.05.2018 34/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Í samband við at Soli Deo Gloria hevur gjørt avtalu við FR-Invest um keyp av ognini Klaksvíksvegur 56, 

hava tey vent sær til kommmununa við umsókn um at fáa langtíðar leigusáttmála upp á matr. 1645c, sum er 

partur av stykkinum undir bygninginum. Talan er um sáttmála í 29 ár og 11 mðr. 

 

Vísandi til kommunustýrisskipanina verður málið lagt fyri avvarðandi nevndir og býráð til góðkenningar. 

 

Lógargrundarlag:  

Kommunustýrisskipanin (pr. 26.10.2017) 

o § 27 UBN, 7. petti: Nevndin sendir fíggjarnevndini tilráðing um keyp ella sølu av føstum ognum og 

um burturleigu í meira enn fimm ár. 

o § 14 Fíggjarnevndin, 3. petti: Fíggjarnevndin sendir býráðnum tilráðing um keyp ella sølu av føstum 

ognum, veðseting og um burturleigu í meira enn fimm ár av ognum kommununnar 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Leiguinntøka á kr. 10.000,- pr. ár. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til at taka undir við málinum 

 

UBN 16-04-2018 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá Vinnu- og Mentanarstjóranum dagfest 07-04-2018. 

 

HaVN 16-04-2018 

Nevndin tekur undir við UBN 16-04-2018. Mælt verður til, at umsitingin kannar uppruna byggiloyvið í 

samband við parkeringskjallara í bygninginum. 

 

FíN 01-05-2018 

Nevndin tekur undir við UBN og HaVN 16-04-2018. 

 

Býráðsins samtykt 03-05-2018 

Tilmælið frá FíN 01-05-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  
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35/18  

17/00777-36 Skipan av ferðslu, atkomu og parkering á Skúlatrøð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung 17.04.2018 17/18  

2 Tekniska Nevnd 18.04.2018 23/18  

3 Fíggjarnevndin 01.05.2018 29/18  

4 Klaksvíkar Býráð 03.05.2018 35/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Nú er ætlanin at fremja ferðslumálið í Gerðagøtu í samband við skúlabyggingina við at skipa ferðslu, 

atkomu og parkering á Skúlatrøð. 

 

Fyrireikingarparturin er liðugur, og klárt er at fremja ætlanina, sum Rambøll sambært samtykt hevur 

grannskoðað. Talan er um eina trygga og góða ferðsluloysn fyri skúlaøkið og samlaða økið annars.   

 

Arbeiðið fevnir í stuttum um at gera gonguteigar, seta upp ljósregulering, skelting, av- og ásetingarpláss, 

flísalegging, asfaltering o.a.m. Víst verður til viðfestu tekning. 

 

Tað hevur ligið í kortunum, at arbeiðið, sum er mett at kosta uml. 1,2 mió. kr., skal fíggjast av játtanini til 

Skúlan á Skúlatrøð, men formlig samtykt er ikki gjørd um hetta. 

 

Lógargrundarlag:  

Ongin viðmerking. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongin viðmerking. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður avvarðandi nevndum og býráði til at taka undir við at fremja málið, áðrenn skúlaverkætlanin 

er liðug, og at arbeiðið verður fíggjað av játtan til Nýggjan skúla (Íløgur). 

 

TrN B&U 17-04-2018 

Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og mælir til, at arbeiðið fer í gongd skjótast gjørligt. 

 

TN 18-04-2018 

Nevndin tekur undir við viðtøkuni hjá TrN B&U 17-04-2018. 

 

FíN 01-05-2018 

Nevndin tekur undir við B&U 17-04-2018 og TN 18-04-2018. 

 

Býráðsins samtykt 03-05-2018 

Tilmælið frá FíN 01-05-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  
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36/18  

18/00397-1 Sniðgøta; uppskot til navnabroyting - Gøtunavnanevndin 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Mentanarnevndin 17.04.2018 17/18  

2 Tekniska Nevnd 18.04.2018 K-22/18  

3 Klaksvíkar Býráð 03.05.2018 36/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Frá fundi 20. mars 2018 hevur Gøtunavnanevndin soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð: 

 

 

Sniðgøta – møgulig navnabroyting 

Nevndin skjýtur upp, at brekkan niðan til Sjúkrahúsið fær navnið Sjúkrahúsbrekka í staðin fyri 

Sniðgøta. Hetta út frá tí staðfesting, at Læknahúsini hava staðið her síðani 1872 og Klaksvíkar 

Sjúkrahús síðani 1898, og tí at brekkan millum manna altíð hevur verið og framvegis verður kallað 

soleiðis. 

 

 
 

Lógargrundarlag:  

§3, stk. 2 í løgtingslóg nr. 17 frá 6. mars 2002 um adressur. 

 

Tilmæli:  
Vísandi til § 28 stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður uppskot Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið 

Mentanarnevndini og býráðnum til viðgerðar og støðutakan. 

 

MeN 17-04-2018 

Nevndin tekur undir við uppskoti frá Gøtunavnanevndini, 20-03-2018. 

 

TN 18-04-2018 

Málið verið til kunning. 
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Býráðsins samtykt 03-05-2018 

Tilmælið frá MeN 17-04-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

37/18  

18/00398-2 Síðuvegur úr Garðavegi; uppskot til nýtt navn - Gøtunavnanevndin 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Mentanarnevndin 17.04.2018 18/18  

2 Tekniska Nevnd 18.04.2018 K-23/18  

3 Klaksvíkar Býráð 03.05.2018 37/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Sum kunnugt er nýggjur vegur nú gjørdur niðan úr Garðavegi. Vegurin er atkomuvegur til sjey búeindir, 

sum við nýggja atkomumøguleikanum samtundis koma at broyta adressu. 

 

Á fundi 20. mars 2018 er Gøtunavnanevndin samd um soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð: 

 

Navn til nýggja síðuvegin úr Garðavegi 

Skotið verður upp at kalla vegastubban niðan úr Garðavegi: Garðsgøta 

  

 
 

Lógargrundarlag:  

§3, stk. 2 í løgtingslóg nr. 17 frá 6. mars 2002 um adressur. 

 

Tilmæli:  
Vísandi til § 28 stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður tilmæli Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið 

Mentunnarnevndini og býráðnum til viðmælis og støðutakan. 

 

MeN 17-04-2018 

Nevndin tekur undir við uppskoti frá Gøtunavnanevndini, 20-03-2018. 
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TN 18-04-2018 

Málið verið til kunning. 

 

Býráðsins samtykt 03-05-2018 

Tilmælið frá MeN 17-04-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

 

38/18  

18/00451-1 Uppskot til regulering í áseting fyri økispart A18 - økið vestanfyri Oman 

Valrætt 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 16.04.2018 33/18  

2 Klaksvíkar Býráð 03.05.2018 38/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Uppskot er frammi um at loyva bygging í 4 hæddum í økinum niðanfyri vegin Oman Valrætt. Galdandi 

byggisamtykt loyvir 3 hæddum.  

 

Niðanfyri er víst galdandi økisáseting við ynsktu broytingini í umrødda øki merkt við reyðum.  

 

Blandað íbúðar- 

og vinnuenda 

mál 

 

 
økið: nr og stað A18 

á økinum kann 

byggjast 

vanlig sethús 
 

Ja 

samanbygd lág bygging 
 

Ja 

høg bygging – 

(blokkar) 

 

Nei – tó niðanfyri vegin Oman Valrætt: Ja 

vinnubygningar 

ja, smáídna, skrivstovu, stovnar- handils- og 

tænastuvirksemi, í tann mun byggingin og nýtslan 

ikki lýtir dámin av bústaðaøki 

Byggingin 
Grundøkjavídd 

(í minsta lagi) 

300 m2 fyri vanlig sethús og 200 m2 fyri samanbygd 

hús og íbúðir 
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Ábygging í %  

(í mesta lagi) 

 35% 

 

Tal av hæddum 

(í mesta lagi) 

3 – tó niðanfyri vegin Oman Valrætt: 4 

 

Bygningshædd í mun 

til miðaljørðildi  

(í mesta lagi) 

5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu . 

Niðanfyri veg skal onki punkt á húsinum vera hægri 

enn  5,30 metrar omanfyri lidna veghædd.- 

Niðanfyri Oman Valrætt tó: 11 m.  

Stovugólvið má í mesta lagi liggja 30 cm omanfyri 

lidna veghædd 

Byggilinja til mark 

Sambært kortskjali 1, annars í minsta lagi 2,50 m. 

(Ásetingarnar á kortinum skulu takast framum 

tekstin, sum bert skal brúkast í teimum førum, har 

upplýsingarnar íkki eru at finna á kortinum) 

Byggilinja til veg 

Sambært kortskjali 1, annars í minsta lagi 3,0 m frá 

býlingavegi og 5,0 m frá ferðsluvegi . (Ásetingarnar 

á kortinum skulu takast framum tekstin, sum bert 

skal brúkast í teimum førum, har upplýsingarnar íkki 

eru at finna á kortinum 

Friarealer ved 

bebyggelser 

 

Friarealer 
Friarealer  

(minimum) 

 

Ferðsla og 

parkering 

Parkeringskrav 
 

 

Parkeringskrav á 

egnum øki 

2 p-pláss pr. grundøki. Bilhús verður roknað sum eitt 

p.pláss. Á hvørjum grundøki skal kunna ávísast pláss 

til bilhús 

 

 

 
 

Lógargrundarlag:  

Býarskipanarlógin 
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Tilmæli:  
Talan er um byggiøki, har onki kann byggjast omanfyri vegin, og stórur jarðarmunur er til sethúsini longur 

uppi. Tekniska Umsiting metir tað tí vera ráðiligt at hækka mesta tal av hæddum í aktuella økinum úr 3 til 

4. 

Málið verður við hesum lagt fyri nevnd og býráð til støðutakan. 

 

UBN 16-04-2018 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting, dagfest 10-04-2018. 

 

Býráðsins samtykt 03-05-2018 

Tilmælið frá UBN 16-04-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

39/18  

17/00475-11 Víðkan av vinnuøki á Strond – B 18 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Klaksvíkar Býráð 03.05.2018 39/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Málið um víðkan av vinnuøki á Strond – B 18, hevur verið til viðgerðar í UBN og HaVN 12.06.2017 og 

ligið frammi til almenna hoyring. Ongin kæra kom inn í samband við málið. 

 

Eftir at hoyringsfreistin gekk út tann 8. september 2017, bleiv málið aftur lagt til kunningar í somu 

nevndum, 18.09.2017. 

 

Málið skuldi hereftir verið lagt fyri býráðið til endaliga samtyktar, men av misgáum er hetta ongantíð sett á 

býráðsskránna. 

 

Málið hevur verið hjá Heilsu- og Innlendsimálaráðnum til góðkenningar. HIMR hevur sent ætlanarskriv, 

dagf. 19. mars 2018, har boðað verður frá, at broytingin verður góðkend, tá málið er samtykt av býráðnum. 

 

Málið verður tí lagt fyri býráðið nú til endaliga støðutakan. 

 

Lógargrundarlag:  

Ongin viðmerking 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongin viðmerking 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til at taka undir við málinum. 

 

Býráðsins samtykt 03-05-2018 

Tilmælið, dagf. 03-04-2018, einmælt samtykt. 

[Lagre]  
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40/18 

17/01299-1  Byggibúningararbeiði - Útstykking á Fossum 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 16.04.2018 42/18  

2 Tekniska Nevnd 18.04.2018 K-27/18  

3 Fíggjarnevndin 01.05.2018 30/18  

4 Klaksvíkar Býráð 03.05.2018 40/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Borgarstjórin og formaðurin í Umhvørvis- og Býarskipanarnevndini hava heitt á Teknisku Umsiting um at 

leggja eitt mál fyri nevndina, sum fevnir um at gera part av útstykkingarætlanini Niðan Horn liðugt, tí 

semja er teirra millum um, at málið skal loysast saman við málinum um útstykkingarætlanina “á Fossum”.  

 

Neyðugt er, at útstykkingarætlanin Niðan Horn er komin longur við gongubreytum o.ø., áðrenn byrjað 

verður at fremja útstykkingarætlanina ”á Fossum”. Talan er m.a. um trygdina í økinum, og tá flestu húsini 

eru bygd, ella bygging er byrjað, so er tíðin komin til at gera arbeiðið meira liðugt.  

 

Talan er um gongubreytir fyri einar 500 tkr. og ein grótgarð, sum skal gerast fyri at stuðla síðuvegin til 

húsini Niðan Horn frá nr. 20 til 28. Nevndi garður kostaði einar 800 tkr. (í 2006) í tilboðnum frá arbeiðs-

takaranum, sum framdi útstykkingina. Síðani hevur kommunan gjørt semju við arbeiðstakaran um 

avhanding av ólidna arbeiðinum. Umsitingin hevur síðani tosað um at fremja ein alternativan garð fyri at 

minka um kostnaðin, men óvist er, um tað ber til at fáa kostnaðin niður um 800 tkr. Samlaður kostnaður av 

hesum málinum verður tí uml. 1,3 mió. kr. 

 

Semja er um, at málið er ein natúrligur partur av verkætlanini ”á Fossum”, og at arbeiðið tí kann fíggjast av 

játtanini til “Byggibúning bústaðir (Íløgur)”, har 3,5 mió. kr. eru settar av til útstykkingina á Fossum. Sí 

samtyktu raðfesting niðanfyri. 

 

Samtykt uppskot um verkætlanir at fremja í 2018: Kr. 

Útstykking á Fossum 3.500.000 

Vegir til eldri sethúsaøki (E. Mikkelsen o. fl.), sí yvirlit í viðf. skjali  1.000.000 

Parkeringspláss hjá Christian G. Mathisen oman Reyðhús 100.000 

Keyp av lendi (Oyramerkt til lendisbindingar á Helnabr. - 400 tkr.) 400.000 

Garður og trappa hjá Hjørleif Rasmussen 200.000 

Tøkt til ólidnar útstykkingar v.m. 100.000 

Tøkt til matrikkuleringsútreiðslur, har kommunan er partur 100.000 

Keyp av snøklum (lendi) 100.000 

Í alt: 5.500.000 

 

Viðmerkingar til raðfestingina: 

Roknað verður við, at allar verkætlanir ella partar av verkætlanum verða framdar í ár, tó er punkt 1 

Útstykking á Fossum óvist. 

Projekteringin av útstykkingini er sett í gongd, men í løtuni veit kommunan ikki, um lendið verður avgreitt 

í ár. Sum kunnugt røkkur verandi avseting ikki til keyp av øllum lendinum, og tí skal málið um fíggingina 

viðgerast av nýggjum seinni í ár ella fyrst í komandi ári. 
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Upplýst verður, at kommunan hevur fingið fleiri áheitanir frá íbúgvum Niðan Horn um at gera 

útstykkingina lidna, m.a. vísandi til ferðsluna, sum er í dag. Tá útstykkingarætlanin “á Fossum” verður 

framd, verður tørvurin uppaftur størri.  

 

Ætlanin er at fremja alt arbeiðið í einum, men byrjað verður við garðinum fyrst, síðan gongubreytunum. 

 

Lógargrundarlag:  

Ongin viðmerking. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Málið verður avgreitt innan fíggjarætlanina fyri 2018. Væntandi hevur málið ongar fíggjarligar avleiðingar 

í 2018, men roknað verður við, at ein tilsvarandi upphædd, sum garðurin kostar, skal setast meira av til 

útstykkingarætlanina á Fossum í komandi árini. 

 

Tilmæli:  
TU tekur undir við málinum. Við hesum verður málið lagt fyri UBN til viðgerðar/støðutakan. 

 

UBN 16-04-2018 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting dagfest 13-04-2018. 

 

TN 18-04-2018 

Málið verið til kunning. 

 

FíN 01-05-2018 

Nevndin tekur undir við UBN 16-04-2018 og TN 18-04-2018. 

 

Býráðsins samtykt 03-05-2018 

Tilmælið frá FíN 01-05-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

41/18  

18/00425-3 Stuðul til viðlíkahald av Skálanum - Klaksvíkar Dansifelag 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Mentanarnevndin 17.04.2018 27/18  

2 Fíggjarnevndin 01.05.2018 27/18  

3 Klaksvíkar Býráð 03.05.2018 41/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Greitt verður frá í umsókn, dagf. 3. apríl 2018 frá Klaksvikar Dansifelag, at teir bygdu Skálan í 1988. 

Felagið hevur megnað at svara hvørjum sítt og goldið Skálan út uttan at liggja øðrum til last og uttan 

nakran nevniverdan stuðul. Tó hevur felagið fingið 20.000 kr. árliga frá Klaksvíkar kommunu, sum 

rakstrarstuðul, og eru tey sera takksom fyri tað.   

 

Neyðugt er nú at skifta borð og stólar út, leggja nýtt gólv í stóra hølið og at endurnýggja køkin.  

Leysliga mett, er hetta íløgur, sum fara at liggja um 500.000 kr. at gera. Borð og stólar 200.000 kr., køkur 

100.000 kr. og gólv 200.000 kr. 
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Klaksvikar Dansifelag søkir Klaksvíkar kommunu um at stuðla teimum peningaliga, so neyðugu ábøturnar 

kunnu gerast.  

Teir skjóta upp at brúka sama leist, sum kommunan brúkti til at stuðla Forminnisfelagnum, har kommunan 

játtaði felagnum 100.000 kr. um árið í fýra ár. 

  

Dansifelagið loyvir sær at bera hesa umsókn um stuðul fram, havandi í huga at Skálin aldrin áður hevur 

søkt um beinleiðis stuðul, tey 30 árini hann hevur staðið sum virðiligt mentanarhús í Klaksvík, verður sagt í 

umsóknini.  

 

Fyrsta avseting/játtan kann neyvan verða fyrr enn í 2019 eftir eina møguliga avseting á fíggjarætlanini fyri 

2019. 

 

Lógargrundarlag:  

- fíggjarætlanin 

Fíggjarligar avleiðingar: 

- Avseting verður at gera á fíggjarætlanini 

Tilmæli:  
Málið verður lagt fyri nevndirnar til støðutakan, hvørt peningur kr. 100.000,- ella helst meir kann verða 

settur av í fimm ára-skeið. Best við styttri áramáli. 

 

(Um bert kr. 100.000,- verða settar av árliga, kemur ein møgulig játtan inn í eitt nýtt býráð, sum hildið 

verður óheppið). 

 

MeN 17-04-2018 

Nevndin mælir til at taka málið upp í sambandi við viðgerðina av fíggjarætlanini fyri 2019. 

 

FíN 01-05-2018 

Nevndin tekur undir við MeN 17-04-2018, og at serlig tilsøgn verður givin Kl. Dansifelag upp á 125 tús. 

kr. um árið í fýra ár eftir nærri ásettum treytum við fyrsta útgjald í 2019. 

 

Býráðsins samtykt 03-05-2018 

Tilmælið frá FíN 01-05-2018 einmælt samtykt. 

[Lagre]  

 

42/18  

17/01188-56 Kjallarin á Brekku – eykajáttan, seinna viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin Børn og Ung 17.04.2018 13/18  

2 Fíggjarnevndin 01.05.2018 38/18  

3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð 22.03.2018 26/18  

4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð 03.05.2018 42/18  

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð fyrru ferð viðgjørt í mars nevndarumfarinum, har mælt varð til, at fígging verður útvegað av 

tøkum peningi til íløguna, 654.000 kr., og til raksturin, 1.129.596 kr., fyri at gera tað møguligt at veita 

ansingartrygd. Trivnaðarnevndin Børn og Ung og fíggjarnevndin tóku undir við tilmælinum, tó ynskti 
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fíggjarnevndin eina nærri útgreining av fíggjarligu støðuni til seinnu viðgerð av málinum. Býráðið tók við 

fyrru viðgerð undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini 21-03-2018. 

 

Málið verður nú lagt fyri B&U, FíN og BýR til seinnu viðgerð saman við hesi ískoytandi útgreining: 

 

Handverkarar eru í ferð við at leggja seinastu hond á ístandgerð av hølunum á Brekku, ið skal verða staðið, 

har kommunan kann veita barnaansing, tá bráfeingis tørvur uppstendur. Væntandi ber til at lata upp 1. mai. 

 

Tað standa fleiri børn á bíðilista, og umsitingin hevur javnan samband við foreldrini. Fleiri foreldur hava tó 

ynski um, at børn teirra bíða við at byrja til í august, tá tey fáa varandi pláss. Hesi eru ikki áhugað í, at 

børnini byrja eitt stað fyri síðani at verða flutt seinni. Tó eru 5-7 børn, hvørs foreldur ynskja pláss í nýggju 

hølunum á Brekku, og at børnini vera har, til varandi pláss fæst á teimum vanligu stovnunum. Tørvur er tí á 

at lata eina stovu upp frá 1. mai til 15. juli. 

 

Tað er tó nakað, sum bendir á, at vit longu í heyst kunnu koma í støðuna, at vit mugu lata hølini á Brekku 

uppaftur. Vit hava fleiri familjur, sum hava fráboðað flyting til Klaksvíkar í summar, og frammanundan 

hava vit stórar árgangir í barnagarðsaldri (2012-2013-2014) inni á stovnunum, sum fylla plássini upp. 

 

Vit fara tí at leggja okkum eftir at hava ein rakstur, sum svarar til eina vøggustovu til 10 børn. 

 

Neyðugt kann tó verða at venda aftur í heyst og biðja um eykajáttan til rakstur av stovu nr. 2, men í fyrsta 

umfari er ein stova nøktandi. 

 

Lógargrundarlag:  

*Dagstovnalógin 

*Vegleiðing frá Landslæknanum til hølir, sum skulu nýtast til barnaansing 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Kostnaður av íløgum: 

 

Eykakostn. ísv. svimjihyl Kr.      204.000 Iroknað kom. mvg. 

Kostnaður umbygging Kr.      770.000 Iroknað kom. mvg. 

Innbúgv og útgerð Kr.      180.000 Uttan mvg. 

Íløgur tilsamans Kr.  1.154.000  

Áður játtað av “Nýggjur dagstovnur” Kr.    -500.000  

Tvs. neyðug eykajáttan til íløgur Kr.     654.000  

 

Kostnaður av rakstri til eina stovu, svarandi til 10 vøggustovupláss, frá 1. mai til 31. desember 2018: 

 

Lønarútreiðslur Kr.    624.828 

Annar rakstur Kr.      52.506 

Foreldragjald Kr.   -  80.460 

Tvs. neyðug eykajáttan til rakstur Kr.    596.875 

 

Tørvur er á eykajáttan til hetta átak, sum umsiting metir verða neyðuga, fyri at kunna veita foreldrum 

ansingartrygd í Klaksvíkar kommunu. 

 

Tá málið var fyri í januar 2018, var soljóðandi samtykt: 

“FíN 23-01-2018: Nevndin tekur undir við B&U 16-01-2018, og at í fyrstu syftu verða 500 tús. kr. at fíggja 

av Nýggjur dagstovnur, íløgur til umvæling av kjallaranum í spælistovuni á Brekku. 
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Restar í til íløguna:       654.000,- kr. 

Restar í til raksturin:     596.875,- kr. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til, at fígging verður útvegað av tøkum peningi til íløguna, 654.000 kr., og til raksturin, 

596.875 kr., fyri at gera tað møguligt at veita ansingartrygd. 

 

TrN B&U 17-04-2018 

Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum frá umsitingini dagfest 11.04.18. 

 

FíN 01-05-2018 

Nevndin beinir málið í býráðið til seinnu viðgerð. 

 

Býráðsins samtykt 22-03-2018 

Tilmælið frá FíN 21-03-2018 einmælt samtykt. 

 

Býráðsins samtykt 03-05-2018 

Einmælt samtykt við seinnu viðgerð. 

[Lagre]  

 

 

 


