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Klaksvíkar Býráð  
Dagfesting: 20.02.2014 kl. 17:30 

 

Málsyvirlit  

Til viðgerðar 

5/14 14/00156 Býráðslimur burturstaddur - Kristian Eli Zachariasen 

6/14 14/00159 Dagføring av fundarskipan Klaksvíkar Býráðs (feb. 2014) - fyrra viðgerð 

7/14 14/00129 Skúlastýrið í Mikladali/Trøllanesi - Jógvan Johannesen sagt seg úr skúlastýrinum  

8/14 11/00160 Uppskot um umskipan av skúlabygnaðinum í Klaksvík 

9/14 11/00333 Víðkan av Svimjihøllini; framskundan av tíðarætlan - eykajáttan, fyrra viðgerð 

10/14 13/01093 Nýggjárshald og listavirðisløn - skipan 

11/14 13/00176 
Grundstykkjalistin - broyting í reglugerð og heimild at selja innafturkomin 

grundøkir 

12/14 13/01103 Byggiloyvi til um- og tilbyggjan av sethúsum á matr. nr. 768 

13/14 13/01110 
Umvæling av tekjunum á KÍ- og Badmintonhallunum - flyting millum kontur, 

seinna viðgerð 

14/14 10/00992 
Kópakonan; standmynd í Mikladali - flyting millum kontur (frá rakstri til íløgu), 

fyrra viðgerð 

15/14 14/00060 Regulering av matr. nr. 367 - leiguøki hjá Klaksvíkar Havn 
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Til viðgerðar 

5/14 

14/00156 Býráðslimur burturstaddur - Kristian Eli Zachariasen 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Klaksvíkar Býráð 20.02.2014 5/14  
 

Frágreiðing um málið: 

Kristian Eli Zachariasen, býráðslimur, hevur í telduposti 13. feb. 2014 boðað frá, at hann verður 

burturstaddur í tíðarskeiðinum 13.-28. feb. í sambandi við býráðsarbeiði og fær tí ikki møtt til býráðsfundin 

20. feb. 2014. Hann biður samstundis um, at næstvalda á listanum fær fundarboð til hendan býráðsfundin. 

 

Lógargrundarlag:  

Kommunustýrislógin, §18, stk. 2. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til, at Beinta Klakstein, ið er næstvald á valevnislistanum, tekur sæti í býráðnum á fundinum 

20. feb. 2014 fyri Kristian Eli Zachariasen. 

 

Samtyktir: 
BýR 20-02-2014: Samtykt, at Beinta Klakstein tekur sæti fyri Kristian Eli Zachariasen 

[Lagre]  

 

 

 

6/14 

14/00159 Dagføring av fundarskipan Klaksvíkar Býráðs (feb. 2014) - fyrra viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Fíggjarnevndin 18.02.2014 8/14  

2 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð 20.02.2014 6/14  

3 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð 20.03.2014   
 

Frágreiðing um málið: 

Galdandi fundarskipan býráðsins frá 2001 hevur tørv á at verða dagførd. Nú ætanin er at fara at stroyma 

almennu býráðsfundirnar, er dagføring serliga neyðug við atliti at talutíðum býráðslimanna. 
 

Víst verður til viðhefta uppskot til broytingar í galdandi fundarskipan. 
 

Lógargrundarlag:  

Kommunustýrislógin, §5, stk. 3 (Um fundarskipan í kommunustýrum) 

Kommunustýrisskipan Klaksvíkar Býráðs, §3 (Um fundarskipan) 

Fundarskipan Klaksvíkar Býráðs, §20 (Broytingar í fundarskipanini) 
 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar 
 

Tilmæli:  
Mælt verður til at viðgerða og taka støðu til uppskotnu broytingarnar í fundarskipanini. 
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Samtyktir: 
FíN 18-02-2014: Nevndin mælir til, at talutíðirnar verða 3, 2 og 2 minuttir fyri hvønn býráðslim, og at 

talutíðirnar umframt stroyming av býráðsfundum verða eftirmett eftir einum hálvum ári. 

 

BýR 20-02-2014:  Samtykt at taka undir við viðtøkuni hjá Fíggjarnevndini, 18-02-2014, við 7 atkv. fyri, 

Jógvan Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen, 

Beinta Klakstein og Herfrí J. Sørensen, ongari ímóti og 4 blonkum, Gunvá við Keldu, Eyðstein Ó. Poulsen, 

Elsebeth M. Gunnleygsdóttur, Atli S. Justinussen. 

[Lagre] 

 

 

7/14 

14/00129 Skúlastýrið í Mikladali/Trøllanesi - Jógvan Johannesen sagt seg úr 

skúlastýrinum  
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung" 11.02.2014 7/14  

2 Klaksvíkar Býráð 20.02.2014 7/14  
 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skriv frá Trivnaðardeildini dagfest 5. feb. 2014, har boðað verður frá, at eitt av 

foreldraumboðunum, Jógvan Johannesen, ynskir at taka seg úr skúlastýrinum í Mikladali/Trøllanesi, m.a. tí  

hann ikki hevur børn í skúlanum í Mikladali/Trøllanesi longur. 

 

Víst verður eisini til samskiftið millum Trivnaðardeildina og løgfrøðing Kommunufelagsins um málið. 

Sambært § 26 í Kunngerð nr. 86 frá 6. okt. 2008 um at velja foreldraumboð í skúlastýri og 

kommunustýrisumboð í felagsskúlastýri kann: “Kommunustýrið eftir áheitan gera av, at foreldraumboð av 

persónligum ávum sleppa undan at vera foreldraumboð í skúlastýrinum.” Eingin meining er í, at 

kommunustýrið er alt ov strangt at meta um, hvørjar persónligar orsøkir, ið kunnu ákallast. Tí verður mælt 

til at játta hesum foreldraumboði at sleppa úr skúlastýrinum. 

 

Lógargrundarlag:  

§ 24, stk. 3, í kommunuvallógini og Kunngerð nr. 86 frá 6. oktober 2008 um at velja foreldraumboð í 

skúlastýri og kommunustýrisumboð í felagsskúlastýri § 26.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Talan er ikki um fíggjarligar avleiðingar.  

 

Tilmæli:  
Umsitingin mælir til at játta Jógvani Johannesen at sleppa úr skúlastýrinum í Mikladali/Trøllanesi, og at 

næsti maður hjá honum tekur sæti í skúlastýrinum. Næsti maður at taka sæti er Markus í Norðnástovu.  

 

Samtyktir: 

TrN B&U 11-02-2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá umsitingini, dagf. 05-02-2014. 

 

BýR 20-02-2014: Tilmælið samtykt. 

[Lagre]  
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8/14 

11/00160 Uppskot um umskipan av skúlabygnaðinum í Klaksvík - víðari tilgongd 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Trivnaðarnevndin "Børn & Ung" 11.02.2014 4/14  

2 Fíggjarnevndin 18.02.2014 14/14  

3 Klaksvíkar Býráð 20.02.2014 8/14  

 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til tilmælið í málinum, dagfest 06-02-2014, har tað – samsvarandi vegleiðing frá MMR – 

verður mælt til at manna arbeiðsbólk (bygnaðarbólk) at lýsa verandi skúlabygnað og at koma við tilmæli 

um framtíðar bygnað fyri skúlaverkið í Klaksvík. 

 

Við støði í fyrra tilmælinum, dagfest 06-02-2014, hevur umsitingin skrivað notat í málið, dagfest 18-02-

2014, har m.a. niðanfyristandandi verður ført fram: 

 

Vit hava fingið viðmerkingar frá skúlastjórunum báðum, um at umboð fyri skúlastýrið fyri Skúlan í 

Mikladali manglar í uppskotinum til bygnaðarbólk. Harumframt hevur Herfrí Sørensen, býráðslimur og 

limur í Trivnaðarnevndini Børn & Ung, mælt til, at eisini eitt umboð fyri minnilutan í nevndini fær sæti í 

bygnaðarbólkinum. Mælt verður til, at manningin av bygnaðarbólkinum verður broytt samsvarandi 

omanfyristandandi, við at fólkavalda umboðanin í bólkinum verður styrkt, og eitt umboð fyri skúlastýrið 

fyri Skúlan í Mikladali verður valt í bólkin, samstundis sum undirritaðu umboð fyri umsitingina ikki verða 

limir í bólkinum, men ístaðin burturav virka sum skrivarar hjá bólkinum. 

 

Við nevndu broytingum verður bygnaðarbólkurin fyri skúlaverkið í Klaksvík mannað soleiðis: 

 

 3 umboð fyri Skúlan á Ziskatrøð 

 Óli Jákup Joensen, skúlastjóri 

 Eitt umboð fyri skúlastýrið, sum skúlastýrið velur og fráboðar býráðnum til staðfestingar 

 Eitt umboð fyri lærararnar, sum lærararnir í felag velja og fráboða býráðnum til staðfestingar 

 

 3 umboð fyri Skúlan við Ósánna 

 Símin Petur Hjelm Joensen, skúlastjóri 

 Eitt umboð fyri skúlastýrið, sum skúlastýrið velur og fráboðar býráðnum til staðfestingar 

 Eitt umboð fyri lærararnar, sum lærararnir í felag velja og fráboða býráðnum til staðfestingar 

 

 1 umboð fyri skúlastýrið fyri Skúlan í Mikladali, sum stýrið velur og fráboðar býráðnum til staðfestingar 

 3 umboð fyri kommununa 

 Jóhann Lützen, formaður í Trivnaðarnevndini Børn & Ung 

 Umboð fyri minnilutan í Trivnaðarnevndini Børn & Ung / Býráðnum 

 Jógvan Skorheim, borgarstjóri 

 

Skrivarar hjá bólkinum verða John Færø, trivnaðarstjóri, og Tonja Ziskason, toymisleiðari Børn & Ung. 

 

Eins og í sambandi við áður nevnda tilmæli hevur umsitingin samskift við Jenny Lydersen, undirvísingar-

leiðara í Mentamálaráðnum – sum vegna ráðið hevur eftirlit við og varðar av fólkaskúlaøkinum. 
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Viðvíkjandi tilgongdini, hevur tilgongdin í málinum higartil verið henda: 

 Teldupostur og skriv, dagfest 11. februar 2014: Borgarstjórin og formaðurin í trivnaðarnevndini 

Børn & Ung sendu skúlastjórunum, skúlastýrunum og byggibólkinum kunning um ætlaðu tilgongdina. 

 Tíðindaskriv, dagfest 12. februar 2014: Formaðurin í trivnaðarnevndini Børn & Ung sendi út 

tíðindaskriv til allar miðlar. 

 Kunning í Skúlanum við Ósánna 14. februar 2014 kl. 11.15-13.00: Formaðurin í trivnaðarnevndini 

Børn & Ung vitjaði í Skúlanum við Ósánna. 

 

Víðari tilgongdin fram til býráðsfundin, har málið verður fyri, verður m.a. henda: 

 Fundur við Skúlastýrið fyri Skúlan á Ziskatrøð 19. februar 2014 

 Fundur við Skúlastýrið fyri Skúlan við Ósánna 20. februar 2014 

 Kunning í Skúlanum á Ziskatrøð 20. februar 2014 

 

Tilmæli:  

 Omanfyri nevndu, tilmæltu broytingar, verða við hesum lagdar fyri fíggjarnevndina og býráðið til 

støðutakan. 

Samtyktir: 
TrN B&U 11-02-2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá umsitingini, dagf. 06-02-2014. 

 

FíN 18-02-2014: Ein meiriluti, Jógvan Skorheim, Óluva Klettskarð, Signhild V. Johannesen og Eyðstein 

Ó. Poulsen, tekur undir við TrN B&U 11-02-2014 tó við teimum dagføringum, ið eru gjørdar í tilmælið við 

notati tann 18-02-2014 (Uppskot um umskipan av skúlabygnaðinum í Klaksvík - Dagført tilmæli (pr. 18. 

feb. 2014) um broytta manning av bygnaðarbólkinum og kunning um tilgongdina annars). 

Ein minniluti, Atli S. Justinussen, tekur støðu í býráðnum. 

 

BýR 20-02-2014: Tilmælið frá Fíggjarnevndini 18-02-2014 samtykt við 8 atkvøðum fyri, Jógvan 

Skorheim, Steinbjørn O. Jacobsen, Óluva Klettskarð, Jóhann Lützen, Signhild V. Johannesen, Eyðstein Ó. 

Poulsen og Herfrí J. Sørensen, ongari ímóti og 3 blonkum atkvøðum, Gunvá við Keldu, Elsebeth Mercedis 

Gunnleygsdóttur og Atli S. Justinussen. 

Samtykt, at hesi manna bygnaðarbólkin: 

o Umboðandi Skúlan á Ziskatrøð - Óli Jákup Joensen, skúlastjóri, Mildrid á Lógv fyri skúlastýrið, og 

Eyðbjørn Jacobsen fyri lærararnar. 

o Umboðandi Skúlan við Ósánna - Símin Petur Hjelm, skúlastjóri, Karl Birgir Isaksen fyri skúlastýrið, 

umboð fyri lærararnar [navn kemur seinni]. 

o Umboðandi skúlastýrið fyri Skúlan í Mikladali - Nicolina Olsen. 

o Umboðandi kommununa - Jóhann Lützen, formaður í Trivnaðarnevndini Børn & Ung, Gunvá við 

Keldu fyri minnilutan í Trivnaðarnevndini Børn & Ung/Býráðnum, og Jógvan Skorheim, borgarstjóri. 

[Lagre]  

 

 

  



 
     

   K L A K S V Í K A R  K O M M U N A   Postboks 2 . FO-710 Klaksvík . Faroe Islands . Tlf. 410000 . Fax. 410001 

 

 

 

9/14  

11/00333 Víðkan av Svimjihøllini, framskundan av tíðarætlan - eykajáttan, fyrra 

viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 10.02.2014 18/14  

2 Mentanarnevndin 11.02.2014 9/14  

3 Fíggjarnevndin 18.02.2014 15/14  

4 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð 20.02.2014 9/14  

5 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð 20.03.2014   
 

Frágreiðing um málið: 

Í skrivi frá teknisku umsiting, dagfest 7. feb. 2014, verður m.a. greitt frá, at NH-Betong bjóðar sær til at 

skunda undir víðkanararbeiðið av Svimjihøllini, soleiðis at sáttmálabundni parturin av arbeiðinum verður 

liðugur í 2014. Verkætlanin hevur gingið væl, og tískil metir NH-Betong, at teirra arbeiði kann verða liðugt 

í juni 2014. Við hesum fær kommunan eina skjótari loysn, sum eisini verður betri, tí tá sleppa brúkarar o.o. 

undan at ganga umvegis óliðug hølir. 

 

NH-Betong vísir á, at:  

 Byggiharraeftirlitið verður í styttri tíðarskeið, um alt arbeiðið verður gjørt í ár. Hetta gevur eina 

sparing. 

 Prís- og lønarvøkstur í 2015, mett til 2 % pr. ár verður minni. 

 Prís- og lønarvøkstur í 2014, mettur til 2 % pr. ár verður minni. 

 Út yvir tað nevnda, kunnu handverkaraútr. sparast á uml. 1 % 

 

Mælt verður til, at møguligar sparingar í projektinum verða brúktar til innrætting av spa-umhvørvi, sum 

enn ikki er partur av verkætlanini, hóast hølini eru klár men ikki innrættað. 

 

Framskundanin hevur sum avleiðing, at játtanin í 2014 hækkar úr 4,0 mió. kr. til 5,6 mió. kr. Samstundis 

minkar neyðug játtan í 2015, úr 3,0 mió. kr. niður í 1,4 mió. kr. 

 

Lógargrundarlag:  

Ongin viðmerking. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Málið hevur sum avleiðing, at íløgusíðan á fíggjarætlanini fyri 2014 hækkar við 1,6 mió. kr., og ætlast  

økingin fíggjað av tøkum peningi. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til at taka undir við málinum. 

 

Samtyktir: 

UBN 10-02-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagfest tann 07-02-2014. 

 

MeN 11-02-2014: Nevndin tekur undir við UBN 10-02-2014. 

 

FíN 18-02-2014: Nevndin tekur undir við UBN 10-02-2014 og MeN 11-02-2014. 

 

BýR 20-02-2014: Samtykt. 

[Lagre]  
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10/14 

13/01093 Nýggjárshald og listavirðisløn - skipan 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Fíggjarnevndin 18.02.2014 10/14  

2 Klaksvíkar Býráð 20.02.2014 10/14  
 

Frágreiðing um málið: 

Víst verður til skrv dagfest 4. feb. 2014 frá umsitingini, har tað verður greitt frá málinum. 

 

Borgarstjórin legði stutt undan ársskiftinum fram hugskot at royna at skipa fyri einum almennum 

nýggjárshaldi í miðbýnum í Klaksvík, har eisini ein serlig listavirðisløn verður handað. 

 

Í tilmæli 6. des. 2013 til fíggjarnevndina varð mælt til, at borgarstjórin fekk heimild til at fyrireika og royna 

hetta tiltakið á fyrsta sinni um ársskiftið 2013/14. Partur av tilmælinum var eisini eitt uppskot til reglur fyri 

”Listavirðisløn Nólsoyar Páls”. Fíggjarnevndin samtykti á fundi 10. desember 2013 at taka undir við 

tilmælinum. 

 

Hugsanin aftan fyri hugskotið er, at hetta skal gerast eitt árligt afturvendandi tiltak her í kommununi, og tí 

varð haldið hesaferð ein fyrsta roynd at vita, hvussu tað royndist í verki. 

Samlaða niðurstøðan er, at hetta er eitt tiltak, sum er vert at halda fram við, har málið er, at hetta gerst ein 

fastur, afturvendandi táttur nýggjársaftan í Klaksvík, sum gevur borgarum og gestum ein nýggjan 

møguleika, samstundis sum hetta er eitt ískoyti til marknaðarføringina av Klaksvík sum einum livandi býi, 

har fokus verður sett á mentanarlig- og listarlig avrik. 

 

Lógargrundarlag:  

Talan er um eitt almannagagnligt tiltak innan fyri heimildirnar í kommunufulltrúini. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Í tráð við samtyktina varð hetta fyrsta tiltakið fíggjað av játtanini til ”Menningarætlan (stuðulsjáttan), hvørs 

endamál er at stuðla undir tiltøk, ið seta Klaksvík í miðdepilin. Hetta tiltak má tí metast at vera í tráð við 

endamálið við nevndu játtan, sum fyri 2013 samanlagt var kr. 130.000,- harav kr. 111.500,- vóru tøkar til 

hetta tiltakið. Sambært upplýsingum frá bókhaldinum fyriliggur samlaði kostnaðurin fyri tiltakið ikki enn. 

Kommunan bar einsamøll kostnaðin av sjálvum nýggjárhátíðarhaldinum, meðan ”Listavirðisløn Nólsoyar 

Páls”, sum var ein peningagáva á kr. 75.000,- varð fíggjað av kommununi saman við tveimum 

vinnufyritøkum, har hvør partur bar sínar kr. 25.000,- 

 

Tilmæli:  
Vísandi til omanfyri nevndu niðurstøðu – at hetta er eitt tiltak, sum er vert at halda fram við, har málið er, 

at hetta gerst ein fastur, afturvendandi táttur nýggjársaftan í Klaksvík, sum gevur borgarum og gestum ein 

nýggjan upplivingarmøguleika, samstundis sum hetta er eitt ískoyti til marknaðarføringina av Klaksvík 

sum einum livandi býi, har fokus verður sett á mentanarlig- og listarlig avrik – verður málið við hesum lagt 

fyri nevndir og býráð. 

 

Mælt verður til at taka undir við,  

 at hetta nýggjárstiltak framyvir á hvørjum nýggjári verður fyriskipað eftir tí leisti, sum her verður 

lagt upp til, og sum varð royndarkoyrt hetta ársskiftið, 

 at tað verður fíggjað eftir sama leisti, sum royndur varð hesaferð, og 
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 at viðlagda uppskot til reglugerð fyri ”Listavirðisløn Nólsoyar Páls” formliga verður sett í gildi. 

Samtyktir: 
FíN 18-02-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini, dagfest 04-02-2014, og at grunnurin 

Mentanarhúsið í Klaksvík fær eitt umboð í nevndina fyri tiltakið Listavirðisløn Nólsoyar Páls. 

 

BýR 20-02-2014: Tilmælið frá Fíggjarnevndini 18-02-2014 samtykt. Grunnurin Mentanarhúsið í Klaksvík 

fráboðar umsiting býráðsins navnið á sínum umboði, tá tey hava valt umboð. 

[Lagre] 

 

 

11/14 

13/00176 Grundstykkjalistin - broyting í reglugerð og heimild at selja innafturkomin 

grundøkir 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 10.02.2014 9/14  

2 Fíggjarnevndin 18.02.2014 9/14  

3 Klaksvíkar Býráð 20.02.2014 11/14  
 

Frágreiðing um málið: 

 

Broyting av reglugerð: 

Vísandi til broytingarnar, sum gjørdar vórðu í Kommunustýrisskipanini í sambandi við 

bygnaðarbroytingarnar, er tørvur á at gera samsvarandi broytingar í reglugerð fyri grundstykkjalistan. 

 

Petti 8 í reglugerðini sigur: “Møgulig frávik frá reglunum kunnu bert góðtakast, tá talan er um serstakar 

grundir, og skal Tekniska Nevnd í hvørjum einstøkum føri góðkenna hesi.”. Mælt verður til, at í petti 8 

verður orðingin “Tekniska Nevnd” broytt til “Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin”. 

 

Heimild at selja innafturkomin grundøkir: 

Sum kunnugt er umsitingin í ferð við at gera arbeiðið við grundstykkjalistanum meira effektivt, har 

samtykta gjaldið fyri at vera á listanum eisini er ein partur. 

 

Í hesum sambandi er tørvur á at gera eina meira smidliga mannagongd fyri tey grundøkir, sum verða latin 

innaftur av keypara. 

 

Her er umsitingin av tí áskoðan, at tað er best fyri sølumøguleikarnar, at hesi stykkini ikki aftur verða sett 

til sølu einans á grundstykkjalistanum, tí hetta gevur øllum – eisini teimum á grundstykkjalistanum – 

møguleika at bjóða upp á stykkið, og samstundis gevur hetta minni umsitingarligt arbeiði. 

 

Vísandi til omanfyristandandi, verður hervið biðið um heimild frá Umhvørvis- og Býarskipanarnevndini at 

seta tey innafturlatnu grundøkini alment til sølu til hægstbjóðandi, har galdandi grundstykkjaprísur er 

minstaboð. 

 

Lógargrundarlag:  

Sambært galdandi lóggávu er grundreglan á hesum øki tann, at kommunan ikki hevur heimild at veita 

stuðul til einstakar borgarar. Ein avleiðing av hesari reglu er, at prísurin fyri grundstykki ikki kann setast 

lægri enn tað, sum viðkomandi stykki hevur kostað kommununi (kostprís).  
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Fíggjarligar avleiðingar: 

Í verandi støðu tykist ikki at vera serliga góður marknaður fyri teimum ikki seldu grundstykkjunum fyri teir 

ásettur prísirnar – tó eru undantøk í ávísum førum. 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til: 

a) at petti 8 verður broytt til at siga: “Møgulig frávik frá reglunum kunnu bert góðtakast, tá ið talan er 

um serstakar grundir, og skal Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin í hvørjum einstøkum føri 

góðkenna hesi.” 

b) at seta tey innafturlatnu grundøkini alment til sølu til hægstbjóðandi, har galdandi 

grundstykkjaprísur eru minstaboð. 

Samtyktir: 
UBN 10-02-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum, dagfest tann 04-02-2014. 

 

FíN 18-02-2014: Nevndin tekur undir við UBN 10-02-2014. 

 

BýR 20-02-2014: Málið verður beint í Teknisku Nevnd at viðgera. 

[Lagre]  

 

 

12/14 

13/01103 Byggiloyvi til um- og tilbyggjan av sethúsum á matr. nr. 768 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 10.02.2014 5/14  

2 Tekniska Nevnd 12.02.2014 5/14  

3 Klaksvíkar Býráð 20.02.2014 12/14  
 

Frágreiðing um málið: 

Hans Hendrik Mikkelsen, verkfrøðingur, søkir vegna Eyðstein Ó. Poulsen um loyvi til at umbyggja og 

byggja eitt bilskýli uppí húsini á Heygavegi 1c. Verandi sethús standa uml. 2 metrar frá vegmarki (ikki 

uppmált). Vegurin er í byggisamtykini settur til at vera íbúðarvegur, og er byggilinjan sett til 3 metrar frá 

gongubreyt. Viðmerkjast skal, at endaliga vegaføringin er ikki løgd enn. 

 

Lógargrundarlag:  

3. gr. í almennu byggisamtyktini fyri Klaksvíkar Kommunu, góðkend 17. sep. 2008 

1. Byggilinjur framvið veg 

c) Íbúðarvegir:   

Byggilinjan verður her sett til 3 metrar frá gongubreyt, tó verður, har umstøðurnar loyva tí, givið 

loyvi til, at bilhús kunnu byggjast 1 metur frá bakkanti á gongubreyt, um bygt verður soleiðis, at 

bilhúsið vendir við tí longru síðuni móti vegi, og at útkoyringin ikki vendir út móti vegnum. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar 

 

Tilmæli:  
Umsøkta bygging er ikki í tráð við galdandi byggisamtykt, men mælir tekniska umsiting til at geva 

byggiloyvi innanfyri verandi byggisamtykt. 
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Samtyktir: 
UBN 10-02-2014: Ein meiriluti, Kristian Eli Zachariasen, Signhild V. Johannesen og Jóhann Lützen, tekur 

undir við tilmælinum, dagfest 06-02-2014. Ein minniluti, Gunvá við Keldu og Elsebeth Mercedis 

Gunnleygsdóttur, tekur støðu í býráðnum. 

 

TN 12-02-2014: Ein meiriluti, Steinbjørn O. Jacobsen, Kristian Eli Zachariasen og Jóhann Lützen, tekur 

undir við meirilutanum í UBN 10-02-2014. Ein minniluti, Gunvá við Keldu og Atli S. Justinussen, tekur 

støðu í býráðnum. 

 

BýR 20-02-2014: Eyðstein Ó. Poulsen luttók ikki í viðgerðini av málinum vegna ógegni. 

Tilmælið frá meirilutanum í UBN 10-02-2014 og meirilutanum í TN 12-02-2014 samtykt. 

[Lagre]  

 

 

13/14 

13/01110 Umvæling av tekjunum á KÍ- og Badmintonhallunum - flyting millum kontur, 

seinna viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð 23.01.2014 4/14  

2 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð 20.02.2014 13/14  
 

Frágreiðing um málið: 

Málið varð samtykt fyrru ferð av Býráðnum 23-01-2014. 

 

Samtyktir: 
BýR 23-01-2014: Tilmælini frá UBN 13-01-2014, MeN 14-01-2014, TrN B&U 14-01-2014 og FíN 21-01-

2014 samtykt. 

 

BýR 20-02-2014: Málið samtykt við aðru viðgerð. 

[Lagre]  

 

 

14/14 

10/00992 Kópakonan; standmynd í Mikladali - flyting millum kontur, fyrra viðgerð 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Mentanarnevndin 11.02.2014 6/14  

2 Fíggjarnevndin 18.02.2014 13/14  

3 Klaksvíkar Býráð, fyrra viðgerð 20.02.2014 14/14  

4 Klaksvíkar Býráð, seinna viðgerð 20.03.2014   

 

Frágreiðing um málið: 

Seinastu árini hevur ein bólkur arbeitt miðvíst við verkætlanini at reisa standmynd av Kópakonuni í 

Mikaldali. Arbeiðið er nú komið so mikið langt, at standmyndin er bíløgd og verður framleidd í Danmark. 

Ætlanin er, at Klaksvíkar Kommuna skal eiga og viðlíkahalda standmyndina. Væntandi verður hon reist í 

Mikladali tíðliga í summar. 
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Á fíggjarætlanini eru avsettar kr. 200.000,- til hesa verkætlan, og verður hesin peningur goldin av Stuðli til 

mentan (konto 542000). Rakstur/viðlíkahald av standmyndini er ikki tikin við í viðgerðini, so hetta má 

støða takast til seinni. 

 

Lógargrundarlag:  

Ongin viðmerking 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Kr. 200.000,- av fíggjarætlanini 2014, konto Stuðul mentan 0541470038, konto 542000 

 

Tilmæli:  
Mælt verður til, at nevndin tekur undir við, at kr. 200.000,- verða brúktar til omanfyri nevnda keyp, og 

peningurin goldin av konto Stuðul Mentan. 

 

Samtyktir: 

MeN 11-02-2014: Nevndin tekur undir við tilmæli frá umsitingini, dagfest 05-02-2014. 

 

FíN 18-02-2014: Nevndin tekur undir við verkætlanini og sendir málið til fyrru viðgerð í býráðnum, 

vísandi til at hetta er ein flyting frá rakstri til íløgu. 

 

BýR 20-02-2014: Tilmælið frá Fíggjarnevndini 18-02-2014 samtykt. 

 

 

15/14 

14/00060 Regulering av matr. nr. 367 - leiguøki hjá Klaksvíkar Havn 
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Váttað 

1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin 10.02.2014 13/14  

2 Havna- og Vinnunevndin 11.02.2014 K-11/14  

3 Klaksvíkar Býráð 20.02.2014 15/14  
 

Frágreiðing um málið: 

Atkomuvegurin til Heimið við Vágna liggur partvís inni á matr. nr, 367, sum er leiguøki við ábygdum 

bygningi hjá P/f Eik Banka (bygningurin, har Betesda húsast í løtuni). 
 

Lógargrundarlag:  

- 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Við ummatrikuleringini verður leiguøkið minkað við 181 m
2
 og leiguinntøkan sostatt við kr. 2.932,20 pr. 

ár. 
 

Tilmæli:  
Til tess at fáa matrikulmarkini at samsvara viðurskiftinum á staðnum verður mælt til at regulera matrikul 

nr. 367, sum víst á kortinum niðanfyri. 
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Samtyktir: 
UBN 10-02-2014: Nevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku umsiting, dagfest tann 03-02-2014. 

 

HaVN 11-02-2014: Málið verið til kunning. 

 

BýR 20-02-2014: Tilmælið samtykt. 

[Lagre]  

 

 

FRAMMANFYRI STANDANDI MÁL ERU VIÐGJØRD Á ALMENNUM FUNDI 


