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(at tilskila í svari)

Tykkara J.nr.

Álit
viðvíkjandi klagu um vantandi svar frá Klaksvíkar kommunu
Við skrivi, dagfest 18. novembur 2019, hevur felagið Heimafriður sent umboðsmanninum
soljóðandi klagu:
”Felagið hevur fleiri ferðir biðið Klaksvíkar kommunu um fund, seinast 21.okt.2019. Men, tey svara
ikki fundarumbønum, - eisini hóast ein býráðslimur sigur seg hava skumpað undir at fáa svara
okkum.
Vit eru ørkymlaði um, at Klaksvíkar býráð undirmetir týdningin av at loysa málið og av einum
fundi.
Klaksvíkar kommuna hevur trods alt boða frá, at tey hava móttikið mailarnar og klagur. Men vit
merkja einki til, at kommunan viðgerð klagurnar ella at kommunan vil koma í dialog við felagið.”

Málsgongd
Í málsgongdini verður bert víst til samskiftið millum felagið Heimafrið og Klaksvíkar
kommunu og ikki til klagur, sum einstakir borgarar hava sent kommununi um somu viðurskifti
bæði áðrenn og eftir at Heimafriður sendi fyrstu áheitan til kommununa.
Tann 20. desembur 2018 sendi Heimafriður soljóðandi skriv til Klaksvíkar kommunu :
“Felagið Heimafriður heitir á tygara kommunu um at tryggja øllum borgarunum heimafrið á jólum.
Sum vanligt er móti jólum, eru skip á veg í havn í Føroyum. Felagið er vitandi um, at fleiri skip, sum
larma illa og sum áður hevur verið klagað um, eru á veg inn í føroyskar havnir.
Hetta merkir, at nógv fólk ikki fáa heimafrið á jólum. Summi eru so sperd av ganginum, at tey
noyðast at flýggja úr egnum heimi, so leingi skipini liggja inni.
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Vísandi til halgidagslógina § 1 og umhvørvisverndarlógina § 1 heitir felagið staðiliga á kommununa
um at finna loysnir, sum tryggja borgaranum frið við virðing fyri høgtíðini. “

Tann 31. desembur 2018 sendi Heimafriður vegna nakrar borgarar búsitandi úti á Bumshamri
og úti í Grótinum klagu til Klaksvíkar kommunu um ótolandi larm frá einum skipi. Tann 7.
januar 2019 sendi kommunan móttøkuváttan og kunning til Heimafrið um, at málið varð latið
vinnu- og mentanarstjóranum.
Tann 29. mars 2019 sendi Heimafriður klagu um larm frá fýra russiskum skipum og einum frá
Cypern, ið lógu við Ánirnar. Heitt varð á kommununa um at finna eina loysn, so borgarar ikki
vórðu órógvaðir av larminum og kundu fáa hvíld. Tann 1. apríl 2019 sendi kommunan
móttøkuváttan og kunning til Heimafrið um, at telduposturin varð latin vinnu- og
mentanarstjóranum.
Tann 4. apríl 2019 sendi Heimafriður klagu til Klaksvíkar kommunu um skipalarm í Ánunum.
Tann 5. apríl 2019 sendi kommunan móttøkuváttan og kunning til Heimafrið um, at málið varð
latið vinnu- og mentanarstjóranum.
Tann 15. juni 2019 sendi Heimafriður fráboðan til Klaksvíkar kommunu um ógvisligan larm frá
skipum í Norðhavnini. Tann 17. juni 2019 sendi kommunan móttøkuváttan og kunning til
Heimafrið um, at klagan varð latin vinnu- og mentanarstjóranum
Tann 15. august 2019 sendi Heimafriður klagu til Klaksvíkar kommunu um ótolandi larm frá
trolara, sum landaði í Ánunum. Tann 16. august 2019 sendi kommunan móttøkuváttan og
kunning til Heimafrið um, at klagan varð latin vinnu- og mentanarstjóranum.
Tann 29. august 2019 sendi Heimafriður klagu til Klaksvíkar kommunu um órímiliga nógvan
larm í Ánunum frá tveimum skipum. Sama dag sendi kommunan Heimafriði móttøkuváttan og
kunning um, at klagan varð latin vinnu- og mentanarstjóranum.
Tann 2. septembur 2019 sendi Heimafriður klagu um larm og ljós frá einum skipi við bryggju í
Ánunum og heitti á kommununa um at skipa fyri neyðugum broytingum, so borgararnir kundu
fáa heimafrið. Tann 3. september 2019 sendi kommunan móttøkuváttan og kunning til
Heimafrið um, at áheitan teirra varð latin til vinnu- og mentanarstjóran.
Tann 7. septembur 2019 sendi Heimafriður klagu til Klaksvíkar kommunu um larm í Ánunum
frá einum skipi. Tann 9. september 2019 sendi kommunan Heimafriði móttøkuváttan og
kunning um, at klagan varð latin vinnu- og mentanarstjóranum.
Tann 18. septembur 2019 sendi Heimafriður klagu til Klaksvíkar kommunu um larm í Ánunum
frá einum skipi. Tann 19. septembur 2019 sendi kommunan móttøkuváttan og kunning til

síða 2/9

Heimafrið um, at klagan varð latin vinnu- og mentanarstjóranum. Tann 22. september 2019
vísti Heimafriður kommununi á, at skipið frá fyrru klaguni framvegis órógvaði í Ánunum.
Tann 24. septembur 2019 sendi Heimafriður teldupost til Klaksvíkar kommunu, borgarstjóran,
vinnu- og mentanarstjóran hjá kommununi v.fl. har felagið spurdi, hví felagið ikki fekk svar.
Tann 11. oktober 2019 vísti Heimafriður Klaksvíkar kommunu á, at tað framvegis ikki varð
friður í Ánunum. Sama dag sendi kommunan móttøkuváttan og kunning til Heimafrið um, at
telduposturin varð latin vinnu- og mentanarstjóranum.
Tann 17. oktober 2019 sendi Heimafriður áheitan til Klaksvíkar kommunu um at virka fyri, at
minka um larmin, tá ávís skip komu til bryggju. Sama dag sendi kommunan móttøkuváttan og
kunning til Heimafrið um, at telduposturin varð latin vinnu- og mentanarstjóranum. Seinni
sama dag vendi Heimafriður sær aftur til kommununa um støðuna og at kommunan ikki tekur
klagurnar og borgararnar í álvara. Tann 18. oktober 2019 sendi kommunan móttøkuváttan og
kunning til Heimafrið um, at telduposturin varð latin vinnu – og mentanarstjóranum
Tann 18. oktober 2019 sendi Heimafriður Klaksvíkar kommunu teldupost, har felagið gjørdi
vart við, at tað var ikki nøktandi, at teldupostar bara vórðu sendir víðari til vinnu- og
mentanarstjóran, sum ikki svarar teldupostunum.
Tann 21. okt. 2019 sendi Heimafriður soljóðandi teldupost til Klaksvíkar kommunu :
” Góðan dag
Felagið Heimafriður ynskir við hesum at biðja um fund við Klaksvíkar kommunu og
býráðspolitikararnar.
Felagið ynskir at hava eina framløgu, har vit vísa á loysnir, kostnað og avleiðingar í sambandi við
íløgur til landsstreym.
Felagið bjóðar seg fram at hava ein aktivan leiklut í at fáa málið loyst, og deila okkara servitan innan
økið “

Tann 22. oktober 2019 sendi kommunan Heimafriði móttøkuváttan og kunning um, at
telduposturin varð sendur til borgarstjóran og vinnu- og mentanarstjóran.
Tann 23. oktober 2019 kunnaði Heimafriður kommununa um, at fleiri klagur vóru komnar frá
Ánunum og at fleiri rýmdu av húsum vegna áhaldandi ótolandi larm. Víst varð á, at larmurin
var langt omanfyri tað dB markið, sum WHO ávarar um sum heilsuvanda. Sama dag sendi
kommunan Heimafriði móttøkuváttan og kunning um, at telduposturin varð latin vinnu- og
mentanarstjóranum. Seinni sama dag sendi Heimafriður teldupost til kommununa og bað um
svar.
síða 3/9

Tann 25. novembur 2019 sendi Heimafriður klagu til Klaksvíkar kommunu um larm í Ánunum
frá einum skipi. Tann 26. novembur 2019 svaraði kommunan, at telduposturin varð sendir til
vinnu- og mentanarstjóran.
Tann 4. novembur 2019 sendi Heimafriður klagu til Klaksvíkar kommunu um, at ávíst skip
hevði órógvað í Ánunum í 8 døgn- uttan orsøk. Sama dag sendi kommunan móttøkuváttan og
kunning til Heimafrið um, at telduposturin varð sendir til vinnu- og mentanarstjóran.

Partshoyring
Umboðsmaðurin gjørdi av at kanna hetta málið nærri, og við skrivi, dagfest 19. desembur 2019,
varð klagan send Klaksvíkar kommunu til ummælis við einari freist áljóðandi 3 vikur.
Samstundis varð kommunan biðin um at lata umboðsmanninum øll skjøl í málinum til láns.
Tann 2. desembur 2019 sendi Klaksvíkar kommuna umboðsmanninum soljóðandi
viðmerkingar:
“ Víst verður til skriv frá Løgtingsins Umboðsmanni, dagfest 19-11-2019, har spurt verður um
viðgerðina hjá Klaksvíkar kommunu av klagum um óljóð frá skipum, umframt skjalayvirlit fyri hesi
mál.
Skjøl og skjalayvirlit eru hjáløgd.
Viðvíkjandi klagunum um óljóð frá skipum á Vágni og í ídnaðarhavnini í Ánunum (Norðhavnin)
kann sigast, at fyrsta málið um óljóð frá skipum í Klaksvíkar kommunu byrjaði 14-08-2017, tá
borgarstjórin av sínum eintingum heitti á fyrisitingina um at leggja mál fyri viðkomandi nevndir
viðvíkjandi óljóði frá skipum á Vágni. Hetta mál varð viðgjørt í september 2017, og samtykt varð at
gera óhefta ljóðkanning av havnaøkinum. Tað er samstundis sum henda tilgongd er í gongd, at
borgarar á fyrsta sinni byrja at gera vart við óljóð frá skipum hjá Klaksvíkar havn. Kommunan
váttaði fyri móttøku fyri hesi skriv og tók tey við í viðgerðina av málinum.
Umrødda kanning við ymiskum møguleikum at avmarka óljóð varð liðug í juni 2018, og varð hon
løgd fyri nevndirnar í september-umfarinum (tað fyrsta eftir summarfrítíðina). Landstreyms-loysnin
vísti seg tó at vera kostnaðarmikil, men aðrar loysnir vóru eisini umrøddar. Samtykt varð, at
arbeiðast skuldi víðari við hesum málinum í samstarvi við kommunufelagið. Tann tilgongdin hevur
síðan verið í gongd, men hevur tikið nakað av tíð. Í seinastu viku vóru umboð fyri kommunufelagið
og havnanetverkið undir kommunufelagnum á fundi við avvarðandi landsstýrismann. Avrátt varð, at
arbeiða víðari við einari felags loysn fyri føroysku havnirnar til hesa avbjóðing.
Gjøgnum fyrstu tíðina vóru tað borgarar, sum gjørdu vart við óljóð, meðan tað serliga seinasta árið
hevur verið áhugafelagið Heimafriður, sum hevur sett seg í samband við kommununa. Í teimum
førum hevur tó ikki verið heilt greitt, um talan er um borgarar, ið gera vart við eina ónøgd, tá
Heimafriður sjáldan undirskrivar seg annað enn “Nevndin”. Av og á hevur mongdin av spurningum
eisini verið sera stór, sum møguliga ber meira brá av mótmæli og frustrastiónum, heldur enn
ítøkiligum fyrispurningum.
Í seinastuni hevur kommunan í fleiri førum vent aftur til borgarar við kunning um viðurskiftini.
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Besta vitanin um skip inn og út frá Klaksvíkar havn liggur sjálvandi hjá Klaksvíkar havn, og hetta
hevur kommunan kunnað borgarar um.
Viðvíkjandi umbønini um fund frá 21-10-2019 kann viðmerkjast, at henda umbøn ikki er liðugt
viðgjørd av Klaksvíkar kommunu, tó at royndir hjá øðrum kommunum um eina konstruktiva
tilgongd saman við Heimafriði í løtuni tykjast ivasamar.
Vónandi hevur Klaksvíkar kommuna við hesum svarað teimum spurningum, sum Løgtingsins
Umboðsmaður ynskir svar uppá. “

Við skrivi, dagfest 11. desembur 2019, vórðu viðmerkingarnar hjá Klaksvíkar kommunu sendar
klagaranum til ummælis við einari freist áljóðandi 14 dagar.
Tann 31. desembur 2019 sendi klagarin umboðsmanninum hesar viðmerkingar til
frágreiðingina frá Klaksvíkar kommunu :
” Klaksvíkar kommuna sigur seg hava móttikið fyrstu klaguna um larm frá skipum í august í 2017.
Hetta er ikki rætt. Heimafriður veit frá borgarum í Klaksvík, at klagað hevur verið um gang fleiri ár
frammanundan 2017. Síðani vita vit, at fólk fleiri ferðir hava klagað við at ringja til Klaksvíkar
havn. Hesar klagur áttu at verið noteraðar smbr. reglunum um notatskyldu eftir fyrisitingarlógini.
Heimafriður hevur einki svar fingið frá Klaksvíkar kommunu uppá klagur, umbøn um innlit og
umbøn um fund, annað enn eitt autoreplay upp á teldupostar, og í onkrum førum, at tað er sent víðari
til A (mín viðm.: vinnu- og mentanarstjóri), sum ongantíð hevur vent sær aftur til Heimafrið.
Vit skilja ikki, at Klaksvíkar kommuna ikki ynskir dialog við felagið, og ikki so mikið sum svarar
spurningum. Vit skilja ei heldur, at teldupostar verða sendir víðari til A (mín viðm.: vinnu- og
mentanarstjóra), sum ongantíð hevur svarað felagnum. Tað átti at verið ynski hjá kommununi at
betra um liviumstøðurnar hjá borgarum í kommununi og at fingið vitan frá felagnum. Hvat er
kommunan bangin fyri?
Tað er somuleiðis undrunarsamt, at tíðin, sum kundi verið brúkt uppá at samráðst við felagið til eina
loysn, heldur er brúkt uppá at styrkja sambandið við Russar. Ja, nú eru Klaksvíkar Kommuna og st.
Pætursburg, í hesum sama tíðarskeiði, mín sann blivnir vinabýir.
Heimafriður vil gera vart við, at felagið ongantíð sendir klagur, uttan so, at tað er grundarlag fyri at
senda klagur. Heimafriður tekur ikki ábyrgd frá borgarum, men tá borgarin vendir sær til felagið,
átekur felagið sær at senda klagur til myndugleikarnar, soleiðis, at borgarin kann vera dulnevndur.
Vit hava avrit av øllum klagum, sum koma til felagið.
Nevndin í Heimafriði dugir ikki at síggja nakað galið í, at áheitanir verða undirskrivaðar nevndin.
Tað er alment, hvørji manna nevndina í Heimafriði, so tað er Klaksvíkar kommuna vitandi um, Um
kommunan hevði fyrispurningar tí viðvíkjandi, kundi fyrisitingin havt skrivað aftur og spurt.
Nevndin tekur tað tó til eftirtektar og fer framyvir at seta nøvnini á nevndarlimunum undir.
Heimafriður metir tað irrelevant, hvørt felagið hevur spurt á ein fyri Klaksvíkar kommunu nóg
professionellan hátt. Tað er klárt, at fyrispurningarnir hava verið merktir av frustratiónum, tá
Klaksvíkar kommuna konsekvent hevur ignorerað felagið og limir hjá felagnum.
Klagan til Løgtingsins Umboðsmann snýr seg nevniliga um, at Klaksvíkar Kommuna ikki svarar,
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ikki kemur við innlitum, sum felagið hevur umbiðið og ei heldur svarar fundarumbønum. Hví skal
kommunan hava tveir mánaðir at viðgera um kommunan skal hava fund við felagið ella ei?
Heimafriður veit einki um, at kommunan í fleiri førum skal hava kunnað borgarar um viðurskiftini.
Nevndini kunnugt verða borgarar, sum hava klagað, totalt ignorerað av Klaksvíkar kommunu og
Klaksvíkar havn. Hvønn hevur kommunan kunnað?
Heimafriður hevur einki sæð til, at Klaksvíkar kommuna tekur atlit til borgarar, burtursæð frá í
einum føri, tá eitt larmandi skip, sum fleiri ferðir áður hevur verið klagað um, bleiv lagt við
oljukajina. ”

Við skrivi, dagfest 6. januar í ár, vórðu viðmerkingarnar hjá klagaranum sendar Klaksvíkar
kommunu til ummælis við einari freist áljóðandi 14 dagar.
Við skrivi, dagfest 10. januar 2020 sendi Klaksvíkar kommuna umboðsmanninum hesar
viðmerkingar til skrivið frá Heimafriði:
“...
Klaksvíkar kommuna hevur í sínum skrivi frá 18. november víst á viðkomandi viðurskiftini í hesum
máli, eftir okkara tykki, samstundis sum øll umbiðin skjøl og yvirlit vórðu send saman við.
Sum kunnugt hevur hetta málið um ljóðviðurskifti frá havnaøkinum verið viðgjørt hjá viðkomandi
nevndum og í býráðnum, har ymiskar loysnir hava verið kannaðar. Niðurstøðan er, at besta loysnin
er ein felags loysn fyri føroysku havnirnar, sum landsmyndugleikin nú eisini arbeiðir við. Í
royndunum at loysa málið hevur tí ikki verið mett viðkomandi at taka eina samráðing við
áhugafelagið Heimafrið.
Við sínum viðmerkingum frá 31. desember 2019 hevur Heimafriður við ávísum uppáhaldum
hinvegin verið við til at gera málið ógreiðari. Til dømis verður ikki mett, at tað er eitt mál fyri
Løgtingsins Umboðsmann, hvørjar vinarbýir Klaksvík hevur.
Hartil leggur Heimafriður uttan neyvari nágreining upp til, at fólk hava havt ampa av óljóði fyri
longri tíð síðan enn august 2017, men sambært skjalagoymsluni hjá Klaksvíkar kommunu byrjaði
fyrsta málið í august 2017, ið eisini sæst í yvirlitinum og skjølunum, sum eru handað
umboðsmanninum.
Heimafriður leggur hartil upp til, at Klaksvíkar kommuna als ikki svarar sínum borgarum, men bara
sum eitt dømi um skrivligt svar til borgara (Klaksvíkar havn hevur sambært okkara upplýsingum
ofta svarað í telefonsamrøðum) kann skjal 19/00046-18 nevnast, har millum annað er kunnað
soleiðis:
"Tíverri hevur ikki verið gjørligt at svara hesum fyrispurningi fyrr enn nú, men støðan er hon, at
dagliga vitanin um skip á Klaksvíkar Havn liggur hjá Klaksvíkar Havn. Sum skilst hava tit eisini
fingið kunning haðani.
Sambært mínum upplýsingum er støðan tó framvegis soleiðis, at tað ikki er greitt, hvussu leingi
nevnda skip fer at liggja á ídnaðarhavnini í Ánunum. ”
Í tí førinum for skipið avstað stutt seinni, og tá tað júst er Klaksvíkar havn, sum umsitur økið
dagliga, undrar tað, at áhugafelagið Heimafriður áhaldandi sendir Klaksvíkar kommunu og hvørjum
einstakum byráðslimi teldupostar, heldur enn at ringja til Klaksvíkar havn, sum í flestu førum hevur
kunningina tøka, sum borgarar ynskja um Klaksvíkar havn.
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Viðvíkjandi hugsanini hjá Heimafriði um eina “samráðing” við Klaksvíkar kommunu um
Klaksvíkar havn, so er tað ikki soleiðis, at Heimafriður er ein myndugleiki, brúkari ella serfrøðingur
á havnaøkinum. Talan er um eitt samtak av borgarum á ymiskum støðum, ið ynskja meira ljóðleyst
virksemi kring føroysku ídnaðarhavnirnar. Tí er arbeiðsorkan hjá Klaksvíkar kommunu í størri mun
farin til verulig átøk, ið kunnu gera ein størri mun, eins og víst í undanfarnum skrivi, og málið liggur
í løtuni hjá landsmyndugleikunum, ið eru einastu myndugleikar, sum kunnu koma við einari felags
loysn fyri tær størru føroysku havnirnar.
Viðvíkjandi fundi millum Klaksvíkar kommunu og áhugafelagið Heimafrið, so er hesin avtalaður at
verða hósdagin 16. januar, har partarnir væntandi fáa viðgjørt viðurskiftini betur enn við brævaskifti
gjøgnum Løgtingsins umboðsmann.”

Niðurstøða
Klagað er um, at Klaksvíkar kommuna ikki svarar skrivum frá klagaranum, og at kommunan
ikki vil samskifta við klagaran um trupulleikarnar, ið standast av óljóði frá skipum, ið liggja við
bryggju í kommununi, og hvussu hesir kunnu loysast.
Í sambandi við lýsing av málinum havi eg fingið skjøl frá Klaksvíkar kommunu, sum vísa
gongdina í málinum um óljóð frá skipum, og at tað eru bæði einstakir borgarar og klagarin, sum
hava klagað um hesi viðurskifti. Skjølini vísa eisini, hvat samskifti kommunan hevur havt
seinastu árini við einstakar borgarar um støðuna, og hvussu kommunan arbeiðir við at loysa
ella minka um trupulleikarnar av óljóði frá skipum.
Mín viðgerð fevnir tó bert um viðurskiftini millum klagaran og Klaksvíkar kommunu.
Av málsupplýsingunum er greitt, at Klaksvíkar kommuna longu í 2006 varð vitandi um, at m.a.
búseting í Ánunum kundi fáa ampa av virkseminum á ídnaðar- og góðshavnina niðanfyri. Í mai
2006, tá Klaksvíkar kommuna játtaði prinsipielt byggiloyvi til eina verkætlan við
íbúðarbygging í Ánunum, skrivaði kommunan soleiðis til virkið, sum søkti um byggiloyvi :
“Økið, har byggingin skal fremjast, er sum kunnugt granni til nýggju ídnaðar- og góðshavnina í
Ánunum. Tí hevur býráðið samtykt eitt serstakt krav til verkætlanina, at allir íbúgvar ella keyparar
av íbúðunum verða kunnaður um og góðtaka góðshavnina í Ánunum og natúrliga gangin, sum stavar
frá slíkum virksemi allan sólarringin.“

Eg undrist á, at kommunan á hendan hátt hevur roynt at koma sær undan teim trupulleikunum
sum sjálvsagt standast av, at bústaðarøki og ídnaðarøki vórðu løgd uppat hvør øðrum. Heldur
átti kommunan, áðrenn hon játtaði byggiloyvi til búseting so tætt við eitt ídnaðarøki, gjørt
reglur so virksemi á bryggjuni varð rikið á slíkan hátt, at atlit í mestan mun varð tikið til, at
búseting var í grannalagnum.
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Av málsupplýsingunum sæst, at Klaksvíkar kommuna í nøkur ár hevur arbeitt við
spurninginum um óljóð frá skipum, sum liggja við bryggju í kommununi, og at støðan í løtuni
er, at Klaksvíkar kommuna eins og aðrar kommunur umrøða og bíða eftir eini loysn, sum fevnir
um alt landið.
Sum klagarin hevur víst á, so er eingin ivi um, at fyri nógvar borgarar er talan um eina ótolandi
støðu, tá teir í heilum, og í longri tíðarskeiðum, eru fyri larmi frá skipum, tá tey eru heima við
hús. Men tá málið, at tálma ella steðga óljóði frá skipum við bryggju, er eitt mál sum er til
viðgerðar og í løtuni liggur til politiska støðutakan, geri eg ikki meira við hendan partin av
málinum.
Gongdin í málinum vísir, at klagarin hevur áhaldandi í gott eitt ár við klagum, spurningum og
fundarumbøn roynt at fingið Klaksvíkar kommunu at gera okkurt og at fingið eitt samskifti við
Klaksvíkar kommunu um støðuna sum heild, og hvat kann gerast við óljóðstrupulleikan.
Ein kommuna hevur sum myndugleiki skyldu at svara bæði borgarum og áhugafelagsskapum,
tá hesir venda sær til kommununa um eitthvørt mál. Einasta Klaksvíkar kommuna hevur gjørt,
er at senda klagaranum móttøkuváttan og kunning um, at klagan ella fyrispurningurin er sendur
víðari til vinnu-og mentanarstjóran, sum ikki hevur svarað klagaranum. Hetta er als ikki
nøktandi. Heldur átti kommunan antin beinanvegin at svara uppá einstøku klagurnar,
fyrispurningarnar ella samskift við klagaran um málið.
Í frágreiðing til mín, um hví kommunan ikki hevur svarað klagaranum, sigur kommunan tað
verða ógreitt, hvønn klagarin umboðar og :
“ at av og á hevur mongdin av spurningum eisini verið sera stór, sum møguliga ber meira brá av
mótmæli og frustratión heldur enn ítøkiligum fyrispurningum “

eisini sigur kommunan:
“Viðvíkjandi umbønini um fund frá 21.10. 2019 kann viðmerkjast, at henda umbøn ikki er liðugt
viðgjørd av Klaksvíkar kommunu, tó at royndir hjá øðrum kommunum um eina konstruktiva
tilgongd saman við Heimafriði í løtuni tykjast ivasamar”

Eg haldi hesar útsagnir, sum Klaksvíkar kommuna nýtir sum undanførslu fyri ikki at hava
svarað klagum og fyrispurningum frá klagaranum, eru ógrundaðar og bera brá av vantandi
virðing fyri klagaranum, og at kommunan ikki tekur trupulleikarnar, sum felagið vísur á, í nóg
stórum álvara.
Eg haldi tí, at Klaksvíkar kommuna nýtir ósakligar grundgevingar sum undanførslu fyri ikki at
svara klagaranum, og fari tí at geva Klaksvíkar kommunu eina átalu fyri handfaringina av
hesum máli.
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Burtursæð frá omanfyristandandi átalu og viðmerkingum geri eg ikki meira við málið.

Sólja í Ólavsstovu
Løgtingsins umboðsmaður
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