
Ár 2006, hin 20. desember. 
Býráðsfundur verður mikukvøldið 20. desember 
  
Ár 2006, hin 20. desember kl. 17.30 hevði Klaksvíkar Býráð býráðsfund við niðanfyri standandi fundarskrá, og 
har fylgjandi samtyktir vórðu gjørdar. 
  
Møttir vóru: Steinbjørn O. Jacobsen, Jórun Høgnesen, Rani Nolsøe, Gunvá við Keldu, Kristian Eli Zachariasen, 
Hans Arne Bertholdsen, Erik Andreasen og Jan Gardar. 
  
  
178. 
2006-03-133 Byggiloyvi á matr.nr. 718g 
Søkt verður um byggiloyvi til sethús og bilhús. Bygt verður í einari hædd við lofti uttan kjallara. Byggingin 
fylgir áseting¬unum í almennu byggisamtyktini í øllum uttan nettonýtingar¬stignum, sum er 0,4 í mun til tað 
loyvda 0,3. 
Av tí, at tað í endurskoðaðu byggisamtyktini verður lagt upp til, at bygging av slíkum slag verður fult í trá við 
áseting¬arnar, mælir Tekniska Umsitng til, at byggiloyvið verður játtað uttan at senda málið til grannahoyring. 
  
Tekniska Nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
Steinbjørn O. Jacobsen luttók ikki vegna ógegni. 
  
  
179. 
2006-03-073 Byggiloyvi á matr.nr. 1617e 
Søkt verður um byggiloyvi til sethús og bilhús. Bygt verður í einari hædd við lofti uttan kjallara. Byggingin 
fylgir áseting¬unum í almennu byggisamtyktini í øllum uttan nettonýting¬ar¬stignum, sum er 0,42 í mun til 
tað loyvda 0,3. 
Av tí, at tað í endurskoðaðu byggisamtyktini verður lagt upp til, at bygging av slíkum slag verður fult í tráð við 
áseting¬arnar, mælir Tekniska Umsiting til, at byggiloyvið verður játtað uttan at senda málið til grannahoyring. 
  
Tekniska Nevnd tekur undir við tilmælinum frá T.U 
  
Býráðsins samtykt: 
Málið beint aftur til teknisku umsiting. 
  
  
180. 
2006-01-047 Hølir – Klaksvíkar Sjónleikarafelag 
Á býráðsfundinum tann 31. okt. 2006 samtykti býráðið, eftir tilmæli frá mentanarnevndini og fíggjarnevndini, 
at flyta Kr 220.000,- av kontu 401090 til umvæling av sløkkiliðs¬støð¬ini til Kl. Sjónleikarafelag, hetta í tráð 
við tilmæli 28. sept. 2006, pkt. 1. Sambært skrivi tann 13. nov. 2006 er ikki sannlíkt, at Kl. Sjónleikarafelag 
fær hølini handaði áðrenn áðrenn árs¬skiftið, tá játtaði peningurin fellur burtur. Tí verður mælt til, at 
peningurin verður settur í grunn, so arbeiðið kann verða framt fyrst í komandi ári. Sí skriv frá umsitingini 4. 
des. 2006. Flytingar í grunn eru at meta sum ein eykajáttan í árinum, flutt verður til, og krevur hetta málið tí 
at verða samtykt í tveimum umførum. 
  
Mentanarnevndin tekur undir við tilmæli 04.12.06. 
  
Fíggjarnevndin tekur undir við mentanarnevndini 06.12.2006. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið samtykt. 
  
  
181. 
2006-03-135 Byggiloyvi til saltfiskahús 
Søkt verður um byggiloyvi til saltfiskavirki á økinum norðan fyri Kósina. 
Tekniska Umsiting mælir til, at bygningurin verður staðsettur so eystarliga sum gjørligt, samstundis sum 
havast skal í huga, at pláss skal verða fyri atkomuvegi norðureftir í forleingilsi av vegnum millum Kósavirkið og 
Landingar¬miðstøðina. Sí skjal 1. 
Viðv. parkeringsviðurskiftunum í økinum verður víst til alternativ 1-3 í tilmælinum frá Teknisku Umsiting, dagf. 
1.11.2006. 
  
Havnanevndin mælir til at játta byggiloyvi til ein bygning, sum verður staðsettur so langt norður og vestur, 
sum gjørligt. Annars er nevndin samd um, at kommunan luttekur ikki í installatiónskostnaðinum o.ø. Mælt 
verður eisini til, at dispositiónsplanur verður gjørdur fyri alt økið. 
  



Tekniska Nevnd mælir til at geva byggiloyvi til bygningin, og at bygningurin verður settur so langt vestur og 
norður sum møguligt. Neyðugar útfyllingar verða gjørdar innan fyri ver¬andi fíggjarkarm 2006. Kommunan 
luttekur ikki í teknisku leiðingunum á økinum. Mælt verður til, at dispositiónsætlan verður gjørd av øllum 
økinum. 
(Tekniska Nevnd viðgjørdi málið saman við havnanevndini) 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá tekniskunevnd og havnanevndini samtykt. 
  
  
182. 
Svimjihøllin – 2.byggistig 
Víst verður til frágreiðing, dagf. 8.12.06, frá umsitingarliga projektbólkinum, har sagt verður m.a. at: 
“svimjihøllin er í ringum standi, og tí eigur málið at verða tikið upp og lýst út í æsir – herundir hvussu støðan 
er í høllini í dag og kostnað¬urin av at renovera. Við hesum sum grundarlag kann býráðið so taka støðu til, 
hvørja raðfesting svimjihøllin skal hava.” 
Mælt verður til, at meirkostnaðurin kr. 2,95 mill. sum endurskoðaða verkætlanin fyri svimjihøllina hevur við 
sær, verður fíggjaður við at flyta kr. 2,95 mill frá Ósáskúlanum til svimjihøllina. 
  
Mentunarnevndin mælir til, at øll filtrini verða keypt í einum nú í 2006. Møgulig meirnýtsla á í mesta lagi 1 mill. 
vegna hetta keypið verður mælt til at fíggja av íløgujáttanini til Skúlan við Ósánna 2006. 
  
Fíggjarnevndin mælir til, at øll sandfiltrini verða skift út, og at ein lýsing av heildarætlanini verður gjørd og løgd 

fyri komandi fundarumfar, vísandi til notat frá projektbólkinum 8.12.2006 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá mentanarnevndini og fíggjarnevndini samtykt. 
  
  
183. 
2006-19-022 Millumverandi við kommununa – Ferðavinnan í Norðoyggjum. 
Í februar 2006 skrivaði Ferðavinnan í Norðoyggjum til kommununa, har víst verður á, at kommunan ikki hevur 
hildið leigusáttmálan, sum er millum Ferðavinnuna øðru¬megin og Fjallafípuna/kommununa hinumegin, hetta 
tí at kommunan ikki hevur hildið ásetingina í §1 í leigusáttmálanum um at Ferðavinnan skal hava atgongd til 
vesi, brúsu og vaskirúm í norðara enda í tíðarskeiðnum frá 15. juni til 15. august til ferðavinnuendamál. 
Roknað varð við, at barnagarðurin Fjallafípan varð stongdur í nakrar vikur um summarið, men hetta varð 
seinni broytt. Sí annars skriv frá umsitingini 2. mars 2006, har mælt verður til, at kommunan rindar stovninum 
eina samanlagda upphædd á í mesta lagi Kr 150.000,- fyri leigu fyri tíðarskeiðini 15/6-15/8 og endurgjald fyri 
teir ampar, sum hava staðist av, at tey hava verið noydd at útvega sær aðrar loysnir. 
  
Sosiala Nevnd tekur undir við tilmæli 2. mars 2006 frá bókhaldinum. Nevndin mælir til, at leigusáttmálin 
verður broyttur samsvarandi nýtsluni. 
  
Mentanarnevndin tekur undir við Sosialu Nevnd. 
  
Eftir omanfyri nevndu viðgerð, sum var í mars mánaða, kom hetta málið fyri í Fíggjarnevndini, sum útsetti tað, 
tí hon ynskti, at Ferðavinnan broytti viðtøkurnar, so at lántøka og veðsetingar einans kunnu gerast, um býráðið 
gevur loyvi til tess. Ferðavinnan broytti viðtøkurnar 6/11-2006, og sostatt er ynski kommununnar gingið á 
møti, og málið kann verða tikið uppaftur. 
  
Málið er síðani lagt fyri Fíggjarnevndina, sum á fundi tann 13.12.2006 mælir til fylgjandi: 
Vísandi til at viðtøkurnar fyri Ferðavinnuna nú eru broyttar, tekur nevndin undir við sosialu nevnd og 
mentanarnevndini. 
  
Býráðsins samtykt: 
Tilmælið frá sosialunevnd, mentanarnevndini, og fíggjarnevndini samtykt. 
  
  
184. 
Røktarheim á Viðareiði. 
Viðareiðis Kommuna hevur ætlanir um at byggja eitt røktar¬heim á Viðareiði og bjóðar í tí sambandi Klaksvíkar 
Komm¬unu at vera við í verkætlanini, har Viðareiðis Kommuna rindar helvtina av kostnaðinum. Talan er um 
eitt røktarheim við 20 búplássum. Kostnaðurin er ikki greiður enn, men um gingið verður út frá 24 mill. kr., fer 
parturin hjá Klaksvíkar Kommunu í hesum føri at liggja um 7 mill. kr. Landið ber allar rakstrarútreiðslur av 
røktarheimi¬num. Sí skriv frá sosialdeildarleiðaranum 11. desember 2006, har mælt verður til at taka av 
tilboðnum frá Viðareiðis Kommunu. 
  
Sosiala Nevnd heitir á formannin um at útvega eitt ummæli frá leiðaranum fyri heimarøktina í Norðoyggjum til 

býráðs-fundin. Ein minniluti í nevndini, Eyðgunn Samuelsen og Jórun Høgnesen, taka undir við tilmælinum, 
dagfest 11. desember 2006. Ein meiriluti í nevndini, Jan Gardar, Hans Arne Bertholdsen og Gunvá við Keldu, 
taka støðu í býráðnum. 



  
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Sosialu Deild. 
  
Býráðsins samtykt: 
Broytingaruppskotum at beina málið í nevnd fall 3 fyri og 5 ímóti. 
  
Tilmælið frá sosialu deild samtykt 6 – 2 (Gunvá við Keldu og Hans Arni Bertholdsen). 
  
  
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Sosialu Deild. 
  
  
Fundurin lokin 

 


