
Býráðsfundurin týsdagin 31. oktober 2006 
  

Ár 2006, hin 31.oktober kl. 17.30 hevur Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi fundarskrá. Vegna 

umbyggingar av niðastu hædd í býráðshúsinum verður fundurin hildin í fundarhølinum í erva í býráðshúsinum. 

  
  
144. 
Maskina til kavagrevstur. 
Vegadeildin og smiðjan hava vent sær til T.U við einum skrivi, har gjørt verður vart við, at tørvur er á einari 
lessimaskinu, sum eisini skal nýtast til kavagrevstur. Víst verður eisini á, at ferðslumynstrið er nógv broytt hesi 
seinastu árini og moldmóttøkan krevur eina av verandi kavagrevstrarmaskinum mest sum fulla tíð. Vitandi um, 
at eingin peningur er tøkur til keyp av nýggjari maskinu, hevur umsitingin valt at leggja málið fyri, tí støðan 
viðv. kavagrevstri kann skjótt gerast óheppin, um maskinur ikki eru tøkar. T.U. tekur undir við tilmælinum frá 
vegadeildini og smiðjuni og mælir til, at gjørd verður ein roynd at finna peningin við flyting millum kontur. Sí 
skriv frá T.U 
  
Tekniska nevnd mælir til, at T.U. og Roknskapardeildin ger uppskot til Fíggjarnevndina um flyting millum 
kontur. 
  
Fíggjarnevndin mælir til, at keypið verður fíggjað av kontubólki “aðrar vegagerðir”. 
  
  
145. 
2006-19-049 Viðv. broyting av strandferðslubygninginum. 
Vísandi til avgerð býráðsins um at lata sløkkiliðnum strand-ferðslubygningin, verður gjørt upp fíggjarligu 
viðurskiftini, sum greiðast skulu, áðrenn flytingin av sløkkiliðnum kann fara fram. Víst verður annars til 
uppseting sløkkiliðsleiðarans, dagf. 20.07.06. Mælt verður annars til, at arbeiðið verður fíggjað av “aðrar 
vegagerðir”, har helst verður pláss, tí ætlaða arbeiðið hevur tíverri ikki gingið sum ætlað í 2006. Sí skriv frá 
T.U. 29.09.06. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. 29.09.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd 03.10.06. 
  
  
146. 
2006-03-128 Frystihús í Ánunum 
Býráðið samtykti í sept. 2006 at viðgerða leingjanina av góðs-havnini í Ánunum á fyrstkomandi fundarumfari. 
Síðani hevur borgarstjórin heitt á umsitingina um at leggja ein fyrispurning frá JFK fyri nevndir og býráð um 
rindan av fundamentum undir  frystihúsinum, víst verður til fund tann 05.07.06. Roknað verður við at gera ein 
vanligan leigusáttmála fyri frystihúsi við einum ískoytissáttmála fyri fundamentini, har hesi verða afturgoldin 
kommununi næstu 30 árini, um verandi prísir eru galdandi. Sí frágreiðing og kostnaðarmeting frá T.U. dagf. 

01.10.06 har kostnaðurin er mettur til 4. til 5. mill. kr. 
  
Ein meiriluti í Havnanevndini, Atli Justinussen, Kristian F. Olsen og Jórun Høgnesen, mælir til, at kommunan 
átekur sær fundamentsarbeiðið, har kostnaðurin verður kravdur innaftur í leigu næstu 15 árini, uttan mun til 
hvør leigarin er. 
Ein minniluti, Kristian Eli Zachariasen, tekur ikki undir við, at kommunan ger fundamentini. 
Ein annar minnilut, Hans Arne Bertholdsen, tekur støðu í Býráðnum. 
  
Ein meiriluti í Fíggjarnevndini, Jákup Mikkelsen, Eyðgunn Samuelsen, Kristian F. Olsen og Steinbjørn O. 
Jacobsen, tekur undir við Havnanevndini. Hvussu og nær íløgan fellur til gjald-ingar verður at kanna nærri. 
Ein minniluti, Kristian Eli Zachariasen, tekur undir við minni-lutanum í Havnanevndini. 
  
  
147. 
2006-01-047 Sjónleikarfelagið – hølir. 
Í samráð við býarverkfrøðingin er niðanfyri standandi kostnað-armeting gjørd av umbyggingini av undirhæddini 
á sløkkiliðs-støðini Pkt. A og B. Sjónleikarafelagið ynskir súlurnar burtur, tí tað ger hølið munin meira nýtiligt. 
Tá talan er um venjingarhøli eiga vegir at finnast fyri at kunna nýta hølið sum tað er nú, (tað er ein torfør og 
kostnaðarmikil loysn at taka súlurnar burtur.) 
Sí tilmæli frá umsitingini Pkt. 1.A og Pkt. 2.B. 
  
Mentanarnevndin mælir til, at kr. 220.000,- verða fluttar av kontu 401090 til umvæling av sløkkiliðsstøðini til 
Klaksvíkar Sjónleikarafelag – hetta í tráð við tilmæli 28.09.06 – Pkt. 1. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini04.10.06. 
  
  



148. 
2006-19-058 Roknskaparverk v.m. 
Sum kunnugt hevur kommunan heitt á ráðgeva um at hyggja eftir kommunala bygnaðinum og koma við 
ráðum, so at umsitingin gerst effektivari og tænasturnar til borgarnar verður betri. Í hesum sambandi hevur 
ráðgevin havt fund við bókhaldið har m.a. tosað varð um mannagongdirnar á bókhaldsøkinum. Við at broyta 
mannagongdirnar t.d. við, at færri fólk enn nú skulu handfara bókhaldsskjølini, sleppa vit undan nógvun 
óneyðugum umsitingararbeiði, sum serliga fer at lætta um hjá borgarstjóranum, býarverkfrøðinginum og 
høvuðsbókhaldaranum. Víst verður til hjáløgdu mynd har verandi mannagongdir viðv. skjalahandfaran verður 
lýst. Sí frágreiðing í málinum frá roknskaparleiðaranum og notat frá ráðgevanum, dagf. 19.09.06 við uppskoti 
um, at markið fyri rokningum, íð skulu váttast av leiðarum og borgarstjóra, verður kr. 20.000,-. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við uppskotinum og at upphæddin skal verða kr. 20.000,-. 
  
  
149. 
2001-10-006 Góðshavnin í Ánunum-  tillaging til Norrønu. 
Vísandi til málið um Norrønu er tað hent, at Tollvaldið krevur ein bygning í samband við avgreiðslu av 
ferðafólki og bilum til og frá Norrønu. Tillagingin uttan tollhús er kr.2,8 mill., sum er samtykt av Býráðnum 
tann 19.09.06. Havnanevndin og Fíggjar-nevndin hava samtykt, at tollhúsið uppá kr. 1,8 mill, verður lagt 
afturat tillagingarkostnaðinum. Mett verður, sambært fyriliggjandi sáttmála, at Norrøna fer at geva einar 150 
túsund kr. pr.túr. Velja onnur ferðamannaskip eisini Klaksvíkina, kann roknast við fleiri inntøkum, og Klaksvíkin 
verður 3. almenna ferðafólkamóttøkan í landinum. Sí skriv og uppseting frá T.U. 
Niðanfyri hevur umsitingin sett støðuna upp. Samlaði kostnaðurin av verkætlanini 1.til 5. byggistig, er mettur 

til 44. mill. kr. harav trygging kr. 2.mill. kr. Sostatt verður neyðugt við hesum meirjáttanum: 
til 5. byggistig kr. 4. mill. Tollhús kr. 1,8 mill. Flyting frystihús 40 metrar kr. 3. mill., sum seinni er komið frá 
Kl. Havn. Keyp av neysti kr. 2. mill. kr. 
  
Havnanevndin tekur undir við tillagingini av góðshavnini í Ánunum. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Havnanevndini 03.10.06, herundir tollbygningurin fyri 1,8 mill. kr. 
  
  
150. 
2006-03-092 Umsókn um prinsippielt byggiloyvi – Føroya Sparikassi. 
Føroya Sparikassi søkir um prinsippielt byggiloyvi til spari-kassabygning/avgreiðslu á matr. nr. 667. Ætlanin er 
at taka verandi bygning niður og byggja nýggjan smb. hjáløgdu tekningum. Málið hevur verið til 
grannahoyring. Sí frágreiðing frá T.U. , sum mælir til at játta  prinsippielt byggiloyvi til ætlaðu byggingina, 
havandi í huga, at byggingin er í miðbýnum í Klaksvík og væl av fríøki er uttanum, sum Kl. Kommuna ræður 
yvir, hóast at byggi- og nýtslustig eru ov høg í mun til ásetingina í Byggisamtyktini fyri Kl. Kommunu. 
  
Tekniska nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. dagf. 03.10.06. 
  
  
151. 
2006-08-062 Stuðul Sjómannadagur – eykajáttan, seinna samtykt. 
Vísandi til fyrru býráðssamtyktina 19.09.06 verður málið við hesum lagt fyri Býráðið til seinnu samtykt. 
  
Á fundi 04.10.06 mælir Mentanarnevndin til at játta peningin. 
  
Á fundi 19.10.06 tekur  Fíggjarnevndin undir við Mentanar-nevndini 04.10.06. 
  
  
152. 
2006-19-093 Uppskot til løgtingslóg um sjálvbodnar kommunusamanleggingar. 
Sí lógaruppskot. 
  
Fíggjarnevndin vísir til almennu fráboðanina frá Klaksvíkar- Leirvíkar- Fuglafjarðar og Gøtu kommunum. 
  
  
153. 
2005-19-065 Møgulig innandurafótbóltshøll í Skálafirði. 
Soleiðis, sum málið hevur lagað seg, mælir Mentanarnevndin Býráðnum frá at luttaka í verkætlanini. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini 04.10.06 og víst verður til stóra íløgutørv kommununnar. 
  
  
154. 
2006-17-027 Fíggjarætlanin 2007. 



Í mun til fyriliggjandi uppskot frá umsitingini, sum javnvigar við 35,252 mkr. í halli, mæla niðanfyri 

nevndu nevndir til fylgjandi broytingar: 
  

MeN 25.10.06 
Mælt verður til hesar broytingar í mun til uppskot okt. 2006: 

Blokkjáttan – skúlin á Mikladali                     -    kr.    90.000 

Konta 450350 Atlantis                                   -    kr.  100.000 

Kl. Sjónleikarafelag, umbygging                    -    kr.  200.000 

Kto. 450750 Norðoyastevnan  +   kr.    30.000 

Kto. 450254 stuðul ítróttur                            +   kr.    50.000 

F. Sjómannadagur                                       -    kr.    50.000 

Stadionøkið neyðugar broytingar                  -    kr.    30.000 

Vaktarhald stadionøkið                                 +   kr.    30.000 

Av íløgusíðuni verður spart av svimjihøllini kr. 5.000.000. 

  

HaN 25.10.2006 
Viðv. rakstri: 

Til Vestursíðuna verða avsettar kr. 500 túsund ístaðin fyri 700 túsund kr. 

Konta 220940 leiguinntøkur verður hækkað við   kr.  100.000 

Konta 220015 hjálparfólk verður skorin við         kr.  195.000 

  

Viðv. íløgum: 

Bátahylur í Árnafirði                                                 kr. 1.300.000 

Havnaøkið                                                              kr. 1.300.000 

  
BBN 27.10.06 
Mælt verður til at hækka kontu 640130 til 600.000. 
  

TN 25.20.06. 

Sparingar rakstur                                                                                                                           

                                   Konta            Avsett                    Broyting         avseting 

Løn parkering               290121                 0                     140.000           140.000 

Inntøka parkering         290122                 0                     -70.000           -70.000 

Gongubreytir, bólk.       302000         885.000                  -200.000       -685.000 

Asfaltering                    310130      1.900.000                  -170.000      1.730.000 

  

Sparingar í íløgum                                                                                    

Útstykking ídnaðarøki      2.000.000          -700.000        1.300.000 

Miðbýur handilsmiðst      5.000.000          -500.000        4.500.000 

Vatn Mikladalur/Trøllan  1.000.000          -200.000           800.000 



Kloak                                1.000.000          -500.000           500.000 

Bingjupláss                       1.000.000           -300.000           700.000 

Aðrar vegagerðir               3.000.000          -550.000        2.450.000 

Vegastrekki Reyðhús v.m 3.000.000          -550.000        2.450.000 

Parkering                              500.000          -200.000           300.000 

Kirkjugarður                      1.800.000          -300.000        1.500.000 

  

SoN 25.10.06 
        

Rakstur       Nýggj 

  Konta Avsett Broyting avseting 

Løn samskipari 502010 45.000 -45.000 0 

Vantandi barnaansing 502050 600.000 -50.000 550.000 

Læknaviðtalan 560000 1.100.000 -100.000 1.000.000 

Dagrøktin 503000 8.216.000 -10.000 8.206.000 

Fjallafípan 505000 3.540.000 -10.000 3.530.000 

Blákolla 506000 3.405.000 -10.000 3.395.000 

Dagtilhaldið 511000 230.000 -10.000 220.000 

Sambýlið í Bøgøtu 523999 644.000 -10.000 634.000 

Sambýlið Kráarbrekka 524992 1.396.000 -10.000 1.386.000 

Serflutning 540401 350.000 -10.000 340.000 

Virkishúsið 547000 1.328.000 -10.000 1.318.000 

Tannlæknin 580000 2.592.000 -10.000 2.582.000 

Sosiala deild løn 660000 1.600.000 -15.000 1.585.000 

      -300.000   

          

Íløgur         

Barnagarður undir Hálsi   7.500.000 
-

1.000.000 6.500.000 

  
Frammanfyri nevndu mál eru viðgjørd á almennum fundi. 

 


