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Ár 2012, hin 9. okt. kl. 17:30 hevði Klaksvíkar Býráð fund, har hesir limir møttu: 

Gunvá við Keldu, Auðunn Konráðsson, Óli M. Lassen, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Atli S. 

Justinussen, Steinbjørn O. Jacobsen, Símun M. Sørensen (2012/128), Jórun Høgnesen (2012/129), 

Eyðgunn Samuelsen (2012/130), Signhild V. Joensen (2012/131) og Rúna Sivertsen (2012/132). 

 

 

 

2012/128. 

12/00372 Farloyvi frá býráðsarbeiðinum 2012 - Hans Arne Bertholdsen 
 

Frágreiðing um málið: 

Hans Arne Bertholdsen, býráðslimur, hevur boðað frá, at honum berst frá av arbeiðsávum at møta á 

býráðsfundi 9. okt. 2012. Vísandi til grein 18, stk. 2 í kommunustýrislógini, verður næsti tøki limur á 

listanum, sum er Maria Olsen, at taka sæti í býráðnum í hansara stað til hendan býráðsfundin. Maria 

Olsen hevur boðað frá, at hon er sjúk, og at hon tí ikki fær møtt, og at hon ynskir, at næsti limur á 

listanum, Símun M. Sørensen, tekur sæti fyri hana í býráðnum. 

 

Býráðsins samtykt:  

Samtykt, og Símun M. Sørensen tók sæti í býráðnum. 

 

 

2012/129. 

12/00583 Farloyvi frá býráðsarbeiðinum - Óluva Klettskarð 
 

Frágreiðing um málið: 

Óluva Klettskarð, býráðslimur, boðar í telduposti 3. okt. 2012 frá, at henni berst frá at møta á 

býráðsfundi 9. okt. 2012, og ynskir hon, at næsti limur á listanum tekur sæti í býráðnum fyri hana. 

Vísandi til grein 18, stk. 2 í kommunustýrislógini, verður næsti tøki limur á listanum, sum er Jórun 

Høgnesen, at taka sæti í býráðnum í hennara stað til hendan býráðsfundin. 

 

Tilmæli: 

Mælt verður til, at Jórun Høgnesen tekur sæti í býráðnum fyri Óluvu Klettskarð. 

  

Býráðsins samtykt:  

Samtykt, og Jórun Høgnesen tók sæti í býráðnum. 

 

 

2012/130. 

09/00649 Farloyvi frá býráðsarbeiðinum - Eyðgunn J. Samuelsen 
 

Frágreiðing um málið: 

Eyðgunn J. Samuelsen, fyrstvalda á javnaðarlistanum, boðar í telduposti 4. okt. 2012 frá, at hon tekur 

sætið aftur í býráðnum til fundin 9. okt. 2012, sum Signhild V. Joensen hevur røkt í hennara stað. 

 

Býráðsins samtykt:  

Staðfest, at Eyðgunn Samuelsen tekur sæti í býráðnum. 
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2012/131. 

12/00988 Farloyvi frá býráðsarbeiðinum - Jákup F. N. Mikkelsen 
 

Frágreiðing um málið: 

Jákup F. N. Mikkelsen, býráðslimur, boðar í telduposti 5. okt. 2012 frá, at honum berst frá at møta á 

býráðsfundi 9. okt. 2012, og at hann ynskir, at næsti limur á listanum tekur sæti fyri hann í býráðnum. 

Vísandi til grein 18, stk. 2 í kommunustýrislógini, verður næsti tøki limur á listanum, sum er Signhild 

V. Joensen, at taka sæti í býráðnum í hansara stað til hendan býráðsfundin. 

 

Tilmæli: 

Mælt verður til, at Signhild V. Joensen tekur sæti í býráðnum fyri Jákup F. N. Mikkelsen. 

  

Býráðsins samtykt:  

Samtykt, og Signhild V. Joensen tók sæti í býráðnum. 

 

 

2012/132. 

12/00999 Farloyvi frá býráðsarbeiðinum – Jógvan Skorheim 

 

Frágreiðing um málið: 

Jógvan Skorheim, býráðslimur hevur boðað frá, at hann vegna tingarbeiði ikki fær møtt á hesum 

býráðsfundi, og at hann ynskir, at næsti tøki limur á listanum tekur sæti í býráðnum fyri seg. 

Vísandi til grein 18, stk. 2 í kommunustýrislógini, verður næsti tøki limur á listanum, sum er Rúna 

Sivertsen, at taka sæti í býráðnum í hansara stað til hendan býráðsfundin. 

 

Tilmæli: 

Mælt verður til, at Rúna Sivertsen tekur sæti í býráðnum fyri Jógvan Skorheim. 

  

Býráðsins samtykt:  

Samtykt, og Rúna Sivertsen tók sæti í býráðnum. 

 

 

2012/133. 

12/00933 Herfrí J. Sørensen loysast úr valstýrinum fyri Mikladal og Trøllanes 
 

Frágreiðing um málið: 

Herfrí J. Sørensen, limur í valstýrinum fyri Mikladal og Trøllanes, boðar frá, at hon stillar upp til 

kommunuvalið 13. nov. 2012 og ynskir tí at verða loyst úr valstýrinum fyri Mikladal og Trøllanes. 

 

Tilmæli: 

Mælt verður býráðnum til at velja annan lim í valstýrið fyri Mikladal og Trøllanes. 

  

Býráðsins samtykt:  

Samtykt, at Dánjal Eliasen verður  valdur í valstýrið fyri Mikladal og Trøllanes. 
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2012/134. 

12/00559 Fíggjarætlan 2013 

 

Frágreiðing um málið: 

Á fundi hin 4. sept. 2012 samtykti Fíggjarnevndin at mæla til niðanfyri standandi útgangsstøði fyri 

fíggjarkarmin fyri komandi fíggjarár: 

 

Inntøkur 148,5 mkr. 

Rakstur 102,6 mkr. 

     45,9 mkr. 

Rentur      7,5 mkr. 

     38,4 mkr. 

Avdráttir     5,0 mkr. 

     33,4 mkr. 

Íløgur    33,4 mkr. 

Javnvág     0,0 mkr. 

 

Tilmæli: 

Málið hevur síðani verið viðgjørt í oktober-fundarumfarinum, har nevndirnar eru komnar til niðanfyri 

standandi tilmæli: 

 

FeN 24. sept. 2012: Nevndin heldur fast við, at neyðuga avsetingin til ferðslunevndina er kr. 500.000,- 

 

HaVN 25. sept. 2012: Nevndin mælir til somu útreiðslur sum í 2012, men at inntøkan verður økt við 

600 tkr. 

 

SoN 25. sept. 2012: Nevndin mælir til, at karmurin verður tann sami sum tillagaða fíggjarætlanin fyri 

2012. 

 

TN 25. sept. 2012: Nevndin tekur undir við 2. fíggjarætlanaruppskoti fyri kontobólk 06 og 07, sum er 

tekniska økið, dagf. 25. september 2012. 

Nevndin mælir tó til, at 50 tkr. verða fluttar frá vatnveitingar til sparkivallir og 50 t.kr. verða fluttar frá 

Kloakkir til Sparkivallir. Avsetingin til Sparkivallir verður sambært hesum 270 tkr.  

Nevndin er eisini samd um, at málið um Bakkahjallarnar verður framt innan 1. juli 2013. 

 

MeN 26. sept. 2012: Fíggjarætlanin fyri mentanarøkið verður at greina nærri til ein seinni temafund. 

 

BBN 1. okt. 2012: Nevndin mælir til, at kontoin til býarplansarbeiði verður sett til kr. 900.000,-. 

Mælt verður eisini til, at minst ein mió. kr verða avsettar til “Byggibúning, miðbýður”. 

 

HeiN 1. okt. 2012: Nevndin tekur undir við skrivi dagfest 25. sept. 2012. 

 

FíN 3. okt. 2012: Nevndin vísir til útgangsstøði fyri fíggjarkarmin fyri komandi fíggjarár, sum 

fíggjarnevndin samtykti á fundinum 4. september 2012: 

 

Inntøkur 148,5 mkr. 

Rakstur 102,6 mkr. 

     45,9 mkr. 
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Rentur      7,5 mkr. 

     38,4 mkr. 

Avdráttir     5,0 mkr. 

     33,4 mkr. 

Íløgur    33,4 mkr. 

Javnvág     0,0 mkr. 

 

Nevndin tekur undir við TN 25. september 2012, Sosialu Nevnd 25. september 2012, Havna- og 

Vinnunevndini 25. september 2012, Mentanarnevndini 26. september 2012, Byggi- og 

Býarskipanarnevndini 1. oktober 2012 og Heilsu- og Umhvørvisnevndini 1. oktober 2012. 

Tó tilskilar nevndin, at avsetingarnar til íløgur verða at viðgera serskilt seinni. 

  

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið frá FíN samtykt. 

 

 

2012/135. 

12/00546 Møgulig kommunusamanlegging - Húsa kommuna 

 

Frágreiðing um málið: 

Tað eru nøkur ár síðani, at Húsa kommuna setti seg í samband við Klaksvíkar kommunu fyri at kanna 

møguleikarnar fyri eini samanlegging. Málið var fyri á býráðsfundi 23. februar 2009, og tá varð 

býráðið positivt yvir fyri málinum og tók undir við, at ein samráðingarbólkur varð valdur, tá ein 

støðulýsing varð gjørd. Málið dróg út, og so komu tíðindini um fólkaatkvøðuna, har borgararnir í Húsa 

kommunu vóru ikki fyri at leggja saman við Klaksvíkar kommunu. Eftir fólkaatkvøðuna hevur 

bygdarráðið havt fund um málið, har avgerðin um samanlegging við Klaksvíkar kommunu er staðfest. 

Í mai kom so aftur ein áheitan frá Húsa kommunu um at taka málið upp aftur, og hevur borgarstjórin 

játtað at leggja málið fyri býráðið. 

Deildarleiðararnir hjá kommununi hava fingið boð um at útvega neyðugar upplýsingar um Húsa 

kommunu innan ymisku málsøkini, so politikararnir kenna betur fortreytirnar fyri samanlegging. Hetta 

arbeiðið er gjørt í august og september, og úrslitið av hesum er víst í fylgiskjølunum 1 (dagf. 21. sept. 

2012) og 2 (Roknskapur 2011 og viðmerkingar). 

Víst verður annars til skriv frá býarverkfrøðinginum og roknskaparleiðaranum, dagfest 21. sept. 2012. 

 

Tilmæli: 

Málið verður latið viðkomandi nevndum til kunning og støðutakan. Um býráðið tekur undir við 

málinum, so verður mælt til, at peningur verður settur av til neyðugar dagføringar. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Uppgerðin frá Teknisku Umsiting vísir, at tað kostar 4,2 mió. kr. at gera mest neyðugu dagføringarnar 

í kommununi. Roknskapurin hjá kommununi vísir 776 tús. kr. í avlopi áðrenn rentur og avdráttir, og 

við hesum pengum skuldi tað tikið - alt annað líka - fimm ár at dagført kommununa. Men hetta skal 

takast við stórum fyrivarni, tí tað er sera trupult at gera metingar av materiellari støðisogn – vegum, 

gøtuljósi, leiðingum v.m. 

 

FeN 24. sept. 2012, HaVN 25. sept. 2012, SoN 25. sept. 2012, TN 25. sept. 2012, MeN 26. sept. 2012, 

BBN 1. okt. 2012, HeiN 1. okt. 2012: Málið verið til kunning. 
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FíN 3. okt. 2012: Nevndin tekur undir við lagda leistinum og beinir málið í býráðið til endaliga 

samtykt. 

 

Býráðsins samtykt:  

Broytingaruppskot frá Steinbjørn O. Jacobsen, býráðslimi: Arbeitt verður víðari við tilgongdini 

um samanlegging við gjøgnumskygni, og har samráðingar samstundis verða tiknar upp við 

landið um at játta landsstuðul til útoyggjarnar í Norðoyggjum (serskipan). Samráðingarnar 

skulu miða ímóti, at formliga samanleggingin fer fram millum Húsa og Klaksvíkar kommunur 

1. januar 2017, men at samstarvið millum kommunurnar byrjar undirskrivingardagin. 

Uppskotið varð samtykt við 6 atkvøðum fyri (Rúna Sivertsen, Atli S. Justinussen, Eyðgunn J. 

Samuelsen, Steinbjørn O. Jacobsen, Signhild v. Joensen og Jórun Høgnesen) og 5 ímóti (Gunvá 

við Keldu, Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Óli M. Lassen, Auðunn Konráðsson og Símun M. 

Sørensen). 

 

 

2012/136. 

12/00376 Hámarksferð í Árnafirði 

 

Frágreiðing um málið: 

16. apríl 2012 mælti Ferðslunevndin til at seta hámarksferðina í Árnafirði til 30 km/t. 

Málið varð sent TN, sum sendi málið víðari til Árnafjarðarnevndina, áðrenn støðutakan. 

Árnfjarðarnevndin viðgjørdi málið 12. juni 2012, og mælir til hámarksferðina 40 km/t. 

 

Tilmæli: 

Málið verður við hesum sent nevndum og býráði við tilmæli um at samtykkja tilmælið frá 

Árnafjarðarnevndini. 

 

FeN 24. sept. 2012: Tikið verður undir við tilmæli frá T.U, dagf. 20. sept. 2012. 

 

TN 25. sept. 2012: Nevndin tekur undir við viðtøkuni hjá FeN dagf. 24. september 2012. 

 

Býráðsins samtykt:  

Broytingaruppskot frá Rúnu Sivertsen, um at beina málið aftur í Árnafjarðarnevndina til 

nýggja viðgerð, har tann ferðslufakliga ráðgevingin verður lagt fyri nevndina at taka støðu til, 

varð samtykt við 10 atkvøðum fyri og 0 ímóti. Auðunn Konráðsson atkvøddi ikki. 

 

 

2012/137. 

11/00914 Trygdin á Ringvegnum oman Eið 

 

Frágreiðing um málið: 

Sum kunnugt er samtykt ætlan við ferðgáa og ljósreguleraðum gonguteigi eftir Ringvegnum oman Eið. 

Ferðgáin er bílagdur, meðan kostnaðurin av ljósreguleraða gonguteiginum bar í sær, at hesin parturin 

mátti útsetast. Tekniska Umsiting er av tí áskoðan, at møguleikin fyri gerð av eini lítlari rundkoyring á 

vegkrossinum Klingrugarður-Ringvegur-Nýggivegur átti av verðið kannaður, áðrenn meira verður 

gjørt við ljósreguleraðan fótgangarateig. Ein rundkoyring hevði gjørt allar útkoyringarnar í økinum 

tryggari, hevði virkað ferðtálmandi og ikki er vist, at kostnaðurin er so nógv hægri. 
 
Tilmæli 
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Mælt verður til, at Tekniska Umsiting fær heimild til at kanna henda møguleikan og leggja úrslitið fyri 

nevndirnar aftur. 

 

FeN 24. sept. 2012: Nevndin tekur undir til tilmælinum frá Teknisku Umsiting. 

 

TN 25. sept. 2012: Nevndin tekur undir við viðtøkuni hjá FeN dagf. 24. september 2012. 

 

FíN 3. okt. 2012: Nevndin tekur undir við Ferðslunevndini 24. september 2012 og Teknisku Nevnd 25. 

september 2012. 

 

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið samtykt. 

 

 

2012/138. 

12/00934 Kránabilurin hjá Vegadeildini 

 

Frágreiðing um málið: 

Sum ein avleiðing av kreppuárunum er maskin- og bilaparkin hjá kommununi ikki í nøktandi standi, 

og kemur hetta til sjóndar, nú fleiri av amboðum kommununnar ganga fyri. Hesa ferð er talan um 

miðalstóra lastbilin hjá Vegadeildini. Bilurin er frá 1996 og hevur koyrt tilsamans einar 360.000 km. 

Kommunan keypti bilin í 2002, og hevur koyrt einar 20.000 km við bilinum um árið. Talan er um eitt 

tað mest nýtta amboðið hjá kommununi. Kommunan hevur eftir førimuni roynt at útvega nýggj amboð 

og bilar, samstundis sum maskinparkin er tillagað kommunala tørvin. Seinastu árini hevur peningur til 

keyp verið sera avmarkaður. 

Kostnaður av nýggjum krána til bilin er 200 tkr., men Smiðjan er sera ivasom, um tað loysir seg at seta 

ein nýggjan krána á bilin, sum er nógv slitin. Kostnaður av nýggjum bili við krána er mettur til eina 

mió. kr. 

 

Tilmæli: 

Vit mæla til, at nevndin tekur eina umrøðu av hesum málinum, og kunnu vit koma við fleiri 

upplýsingum til fundin.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongin peningur er avsettur til útvegan av nýggjum kránabili. 

 

TN 25. sept. 2012: Nevndin mælir til at fíggja nýggjan krána av konto til maskinur. Mælt verður til, at 

málið um møguligt yvirtrekk á nevndu konto verður tikið uppaftur seinni í ár. 

 

FíN 3. okt. 2012: Nevndin tekur undir við Teknisku Nevnd 25. september 2012. 

 

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið samtykt. 

 

 

2012/139. 

11/00229 Avseting til býarplansarbeiði - eykajáttan, 1. viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 
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Í skrivi dagf. 19. sept. 2012 vísir býarverkfrøðingurin á, at fortreytirnar fyri játtanini til arbeiðið við 

miðbýarætlanini broyttust munandi í sambandi við arkitektakappingina, ið var í vár. Økt arbeiði í 

sambandi við døming, framsýning o.a. høvdu við sær meirkostnað. 

  

Nýggj fíggjarlig uppseting: 

Gjald til SNA í 2012 (mett) 290 tkr. 

Virðislønir 800 tkr. 

Døming o.a. (mett) 240 tkr. 

Í alt 1.330 tkr. 

Tøk upphædd 1.180 tkr. 

Írestandi játtan 150 tkr. 

 

Tilmæli: 

Bert ein konto er at vísa á, har nakað av peningi kann takast, og er hetta lønarkontoin hjá Teknisku 

Umsiting, har lønarútreiðslur eru spardar, tí tað eina starvið hevur ikki verið sett eina tíð. Sum 

avleiðing av sparingum hava vit áður mett, at rúm fór at verða fyri nevnda meirkostnaði. Síðani hevur 

FíN samtykt at broyta avsetingarnar í kontobólkinum, og hava vit nú roknað út, at uml. 100 tkr. koma 

at leypa av á Teknisku Umsiting, sum svarar knappliga til nevndu meirnýtslu til býarplánsarbeiðið 

uppá 150 tkr. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Málið fær bert avleiðingar fyri fíggjarætlanina í 2012, um meirnýtslan o.u 50 t.kr. ikki rúmast 

innanfyri samlaðu játtanina til kontobólk eitt.  

 

BBN 1. okt. 2012: Nevndin tekur undir við skrivinum frá teknisku umsiting, dagfest 19. sept. 2012 

 

FíN 3. okt. 2012: Nevndin tekur undir við Byggi- og Býarskipanarnevndini 1. oktober 2012. 

 

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið samtykt. 

 

 

2012/140. 

09/00127 Bussleið 400 og 410 – samstarv við SSL og grannakommunur 
 

Frágreiðing um málið: 

Í sambandi við at uppskot um býarbussleið er lagt fram av Steinbjørn O. Jacobsen, býráðslimi, er 

spurningurin um framhald av Bussleið 410 aktuellur, og tað er tann parturin av málinum, sum við 

hesum verður lagdur fyri politisku skipanina til støðutakan. 

 

Verandi sáttmáli við Bygdaleiðir í smb. við Bussleið 410 gongur út 1. mai 2013, og Strandferðslan 

hevur í telduposti 7. juni 2012 vent sær til Klaksvíkar, Eystur- og Fuglafjarðar kommunur við 

fyrispurningi, um tað er áhugi í at leingja verandi avtalu við tveimum árum aftrat, fram til 1. mai 2015. 

 

Møguligar avleiðingar av avtøku av Bussleið 410: 

Bussleið 410 er upprunaliga eitt úrslit av stigtøku frá m.a. Klaksvíkar Kommunu, tá ið Norðoyatun-

nilin kom í apríl 2006, har grundgevingin var, at um einki varð gjørt, so fór talið av bussfráferðum 
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millum Klaksvík og Kambsdal ov langt niður á uml. 4-5 túrar um dagin, og tí  tóku kommunurnar 

lógvatak um Bussleið 410, sum var og er eitt ískoyti til Leið 400. 

 

Harvið fór talið av dagligum túrum til og frá Kambsdali upp ímóti 20, frá morgni til út á kvøldið. Tað 

er tí givið, at ein niðurlegging ella skerjing av leið 410 fer at ganga út yvir tænastustøðið á hesum øki 

til okkara skúlanæmingar, sum ganga á Kambsdali, og teir næmingar, búsitandi hinumegin fjørð, sum 

ganga í skúla í Klaksvík. 

 

Her er talan um eina tænastuveiting – millum býir og bygdir – sum landið av røttum átti at goldið 

sjálvt, og tað er í stríð við hetta ábyrgdarbýtið, at landið, táið Norðoyatunnilin kom, skerdi 

busstúratalið til Kambsdal so ógvisliga, sum tá varð gjørt.  

 

Talan er um eina árliga útreiðslu á umleið kr. 580.000,- sum býráðið higartil hevur játtað árliga til 

Bussleið 410. 

 

Málið varð í august/september-umfarinum lagt fyri nevndir til umrøðu við umbøn um støðutakan at 

arbeiða víðari útfrá, har lagt varð upp til, at kommunan ikki longur luttekur í leið 410, og tóku BBN og 

TN tá undir við tilmælinum, dagfest 24. aug. 2012. 

 

Á fundi 29. aug. 2012 bað MeN um, at málið varð lýst nærri við hagtølum, og at ein avgerð um 

møguligar broytingar í skipanini verður gjørt í samráð við hinar kommunurnar, sum eru við í 

skipanini. FíN tók undir við hesum tilmæli. 

 

Í skrivi frá Mentanardeildini, dagfest 20. september 2012 verður greitt frá, at grannakommunurnar, 

Eysturkommunu og Fuglafjarðar kommunum, báðar eru sinnaðar til, at bussleiðin heldur fram, og 

verður mælt til, at (1) leiðin heldur fram, og (2) at tað í komandi samráðingum verður lagt upp til eitt 

annað býti, har landið/SSL ber ein størri part av kostnaðinum fyri koyringina. 

 

MeN 26. sept. 2012: Nevndin tekur undir við tilmæli 20. sept. 2012. 

 

FíN 3. okt. 2012: Nevndin tekur undir við Mentanarnevndini 26. sept. 2012. 

 

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið samtykt. 

 

 

2012/141. 

12/00929 Elevator til Sambýlið á Heygnum – flyting millum høvuðskontubólkar, 1. viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Sambýlið á Heygnum bleiv tikið í nýtlsu í 2003. Tá varð einans ovara hæddin liðugt gjørd og tikin í 

nýtslu. Fígging var ikki til at innrætta kjallaran, og stóð hesin tí óinnrættaður inntil í 2010, tá helvtin 

varð innrættað og tikið í nýtslu til Smæruna. Í februar 2012 samtykti Býráðið at fara undir at innrætta 

restina av kjallaranum, og avsettar vórðu 1,5 mió. kr. til verkætlanina. Tað var beinanvegin greitt, at 

upphæddin ikki rakk til at gera ein elevator millum hæddirnar. Innrættingin av restini av kjallaranum 

er nú um at verða liðug, og hølini klár at taka í nýtslu sum virkishús fyri eldri. Fyri at bygningurin 

kann verða gagnýttur best og mest møguligt, er best, at hæddirnar verða samanbundnar við elevator. 

Ein elevator til ein slíkan bygning kostar kr. 330.100,- u/mvg við uppseting. 
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Tilmæli: 

Tað verða pensjónistar og fyritíðarpensjónistar, sum dagliga koma at gera nýtsu av bygninginum,  

nøkur av hesum eru rørslutarnaði og sita í koyristóli. Um hesi fólk uttan ov nógvar forðingar skulu 

kunna flyta seg runt eins og fólk, ið ikki hava rørslutarn, er ein elevator ivaleyst ein treyt. Um samtykt 

verður at gera ein elvator í bygninginum, so kann verkætlanin á Heygnum/undir Kráarbrekku kallast at 

vera liðug, og við hesum kann bygningurin gagnnýtast á bestan hátt. 

Málið verður lagt fyri nevndina til umrøðu og støðutakan. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Um samtykt verður at gera elevator, kann peningurin kr. 330.100,- u/mvg takast av upphæddini                   

kr. 500.000,-, sum varð avsett í 2012 til stovnsfæ til 2. byggistig í Sjálvsognarstovninum undir 

Kráarbrekku. Hetta er tó treytað av, at 2. byggistig ikki fer í gongd í 2012. 

 

SoN 25. sept. 2012: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini. SOJ luttók ikki í viðgerðini 

vegna ógegni. 

 

FíN 3. okt. 2012: Nevndin tekur undir við Sosialu Nevnd 25. september 2012. SOJ luttók ikki í 

viðgerðini. 

  

Býráðsins samtykt:  

Tilmælið samtykt. Steinbjørn O. Jacobsen luttók ikki í viðgerðini, vegna ógegni. 

 

 

2012/142. 

12/00811 Niðurtøka av læknahúsum á Brekku og plánering – flyt. mill. høvuðskontub., 2. viðgerð. 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 11. sept. 2012. 

  

Býráðsins samtykt:  

Samtykt. 

 

 

2012/143. 

12/00557 Flyta vegin á Sandinum - flyting millum høvuðskontur, 2. viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 11. sept. 2012. 

  

Býráðsins samtykt:  

Samtykt. 

 

 

2012/144. 

12/00717 Eykajáttan til tekniska økið, Reyðhúsvegurin - 2. viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 11. sept. 2012. 
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Býráðsins samtykt:  

Samtykt. 

 

 

2012/145. 

12/00595 Møguligt keyp av maskinu til Grótbrotið - broyting av fíggjarætlan, 2. viðgerð 

 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð samtykt fyrru ferð av býráðnum 11. sept. 2012. 

  

Býráðsins samtykt:  

Samtykt. 

 

 

 
 


