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Bygdaráðsfundur  03.03.2008   
 
 
 
Mál nr.  31/2008 (var mál nr. 27/2008)   Byggimál. 
 
Í umsókn dagfest 24.01.2008 søkir KBH Sp/f um byggiloyvi til eina 
framleiðslu og amboðshøll á ídnaðarøkinum í Oyrunum, sum kommunan 
hevur játtað teimum.  
Høllin verður 20 metur breið og 29,5 metur long, men við at suðurendin 
hevur serligt skap, kemur longdin á miðjuni at vera uml. 32 metrar. 
Greitt var frá hvat skal fara fram í høllini og at umsitingarligi parturin verður 
í suðurendanum. 
 
Tekniska nevnd mælir til at játtað byggiloyvi sambært tekning av 
23.01.08. Byggilinjan verður avsett av Teknistovuni sambært tekning 
dagf. 05.02.2008.  
   
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
 
 
Mál nr. 32/2008   Vegamál. 
 
Í skrivi dagfest 16.02.2008 boðar Haldur Vang frá, vegna NEBO, at við 
tað, at samkomuhúsið skjótt stendur liðugt, hava teir hugsa um økið 
uttanum bygningin og vilja vísa á, hesar trupulleikar, sum neyðugt eru at 
loysa: 

Ø Bussarnir hava ongar staðir teir kunnu venda ella parkera, tí er 
neyðugt við parkeringsøkjum til bussar. 

Ø Bilarnir hjá IRF hava trupult við at venda og tí mæla teir til, at 
kantsteinarnir vera tyknir burtur frammanfyri Nebo og at mála 
ein fortovskant har fortovskanturin er í dag.  

Ø Sunnasti lyktapelin takast burtur.  
Ø Lyktapelin sunnanfyri Nebo verður fluttur suður um 

innkoyringina, so bussarnir kunnu koyra út á vegin. 
Ø Runt um lyktapelarnar kundi ein sirkul uppá 2 metrar veri 

gjørdur, so bilarnir ikki koyrdu á hesar. 
Ø Tá talan er um eitt felags parkeringinsøki, bæði til Vesturskin, 

Nebo og skúlan, ynskja teir at kommunan í mest møguligan mun 
tekur lut í hesum arbeiðinum. 

Ø Skitsa av broytingini er viðløgd.  
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Tekniska nevnd viðgjørdi skrivið frá NEBO, og eftir at hava 
gjøgnumgingið broytingarnar í fortovskantum, ljósunum og 
parkeringsøki, mælir hon til at góðtaka uppskotið frá NEBO og við 
teimum broytingum, at busslummarnir vera í staðin parkeringsbásar 
fyri persónsbilar, og at kommunan ber kostnaðin, treyta av at hetta er 
eitt felags parkeringsøkið. 
Tekniska nevnd gerð eina kostnaðarmeting og hvat NEBO kann gera 
av hesum. 
Málið verður síðan, við einum tilmæli um kostnaði og broytingunum, 
lagt fyri Fíggjarnevndini. 
 
Fíggjarnevndin heldur tað vera neyðugt, at Tekniska deild ger eina 
kostnaðarmeting av arbeiðinum, áðrenn nevndin kemur við einum 
tilmæli til bygdaráðið.    
 
Avgerð. Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.   
 
 
Mál nr.  33/2008  Byggimál. 
 
Hin 23. februar 2008 kemur umsøkn frá  Óla Chr. á Torkildsheyggi um 
verkætlanina ”Heygsbøur”  har bygging, tíðarætlan og hugskotið 
aftanfyri verkætlanina eru sundurgreinaði. 
 
Á fundi hin 28.02.2008  viðgjørdi Tekniska nevnd  verkætlanina  
”Heygsbøur”. 
Súni í Hjøllum form. og Petur J. Petersen, mæla til, at verkætlanin 
verður gingin á møti og at Óla Chr. á Torkildsheyggi fær loyvi til at 
fremja ætlaðu byggingina. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at fyrr gjørda samtykt, um at leggja øki 
fram við Nesvegi, frá Thomas Dam og út á Torkildsheygg, verður 
annulerað og at byggisamtyktin og býarplanurin verður broyttur, 
soleiðis, at verandi øki fram við Nesvegi verður sum tað er, t.v.s. 
landbúnaðarøki, meðan øki sum verkætlanin ”Heygsbøur” verður 
lagt út sum eitt, sethús, landbúnaðar og vinnuøki.  
Hetta kann gerast við: 
At øki á Torkildsheyggi verður ”Handils/ídnaðarøki” eitt D5 øki.     
At tann norðari parturin verður lagt út sum eitt B1 øki. 
At restin verður verandi sum eitt landbúnaðarøki eitt H øki.  
At avlagt verður neyðugt lendi til breiðkan av Nesvegi vestureftir. 
 
Elin á Torkildsheyggi var úti meðan málið var viðgjørt.     
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.  
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Mál nr.   34/2008   Peningastuðul. 
 
Hin 15.02.2008 søkir Jónleif Gerðisá, Nes, um kommunan stuðlar 
honum við eini upphædd til renningina hin 7. mars. Hann metir seg 
koma at renna uml. 7 km. í ein hálvan tíma. 
Stuðulin skal brúkast til Kina ferða í summar, har hann skal deila bíbliur 
út saman við 12 øðrum ungfólkum úr føroyum.  
 
Mentunarnevndin viðgjørdi umsóknina og mælir frá at ganga umsóknini 
á møti. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentunarnevndini.  
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr.   35/2008   Ansingarmál. 
 
Katrin Poulsen dagrøktarleiðari mælir til, at kommunan keypur eina 
teldu, sum arbeiðsamboð í spælistovuni, tí teldan er blivin eitt neyðugt 
amboð í tí dagliga arbeiðinum hjá pedagogum.  
Hervið tekur Katrin undir við áheitanini frá tvinnum pedagogum, sum 
eru stuðlar hjá børnum við skerdum førleika og sum kommunan hevur 
viðgjørt áður.  
Hetta er eisini í samsvar við kunngerð nr. 32 av 4.5.06 viðv. virksemi á 
dagstovni og dagrøkt.  
 
Trivnaðarnevndin mælir til at keypa eina teldu og printara til 
spælistovuna, og fáa tað inn í tilboðið frá formula.fo sum er játta til 
skúlan. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.  
og at peningurin verður tikin av kontoini ”dagrøkt” 
 
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini samtykt. 
 
 
 
Mál nr. 36/2008 Havnamál.  
 
Transformarastøð inni á Rætt.  
Teknistovan hevur kontakta SEV og spurt um  hvar ein transformarastøð 
skal plaserast inni á Rætt, og sjálvir høvdu teir ynskt, at støðin var so 
nær landsvegnum sum gjørligt omanfyri húsini niðri á Rætt. 
SEV ynskir at fáa støðina setta nøkunlunda niðanvert húsuni á Rætt, tí 
teir ynskja at vera so nær brúkarunum sum gjørligt.  
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Tekniska nevnd mælir til, at íbúðarøkið inni á Rætt verður oman til 
vegin millum B2 øki í Oyrunum og B4 øki á Rætt, og seta transfor-
marastøðini inn í lendi oman móti nýggja vegnum, niðan fyri húsini hjá 
Sámal P. Olsen,  meðan øki niðanfyri vegin verður frítíðarøki.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 


