
Almenni Bygdaráðsfundurin  03.10.2007  
 
Mál nr. 92/2007   Orkumál. 
 
Batek-solhitaskipanir hava givið eitt tilboð uppá  fýra  sólfangarar 
afturat í Tofta skúla, soleiðis at øll takfladan á suðursíðuni hevur 
sólfangarar.  
Tilboð kr. 11.550,00 
 
Tekniska nevnd mælir til, at tikið verður av tilboðnum frá Batek- 
v/Eyðun Lauritsen, Skipanes. 
  
Fíggjarnevndin mælir til, at tikið verður av tilboðunum um 4 stk. 
sólfangara afturat í Tofta skúla.  
 
Avgerð: Tilmælini samtykt.  
 
 
Mál nr. 93/2007  Fyrisitingarmál. 
 
Farið er undir at broyta og útbyggja kommunuskrivstovuna soleiðis, at 
ein millumbygningur verður gjørdur millum bæði húsini, so 
umstøðurnar hjá fyrisytingini gerðast betri. Samstundis verður hetta 
ein fríðkan fyri miðstaðarøkið. 
Avsettar vóru 525.000 kr. á fíggjarætlanini fyri 2007  
Eftir at arbeiðið nú verður meira umfatandi verður neyðugt við eykajáttan. 
 
Tekniska nevnd og Fíggjarnevndin mæla til eina eykajáttan uppá 
900.000,00 kr. 
   
Avgerð: Tilmælini einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 94/2007   Jarðarmál. 
 
Símin og Randi Hansen hava fingið játtað grundstykki matr. nr. 699 
ba, við Gaddavegin. 
Grundstykki er matrikkulera og matrikkulkort er gjørt og grundstykki 
er klárt at skeyta. 
Nú er fyrispurningur komin, um tey kunnu keypa øki norðanfyri 
grundstykki norður móti gamla garðinum afturat verandi grundøki. 
Øki sum talan er um, er 5,55 metur breitt á vesturenda og 11,22 metur 
eysturenda.  
 
Tekniska nevnd mælir til at lata stykkið vera óbroytt og tað viðførir, at 
ynski ikki verður gingi á møti.  
   
Avgerð: Tilmælið  samtykt.   



 
 
Mál nr. 95/2007   Havnamál 
 
Tekniska nevnd hevur viðgjørt eina umsókn frá sp/f Ambolt v/Eyðun 
Anthoniussen, hin 07.05.2007, um at byggja eina høll upp á 600 m² á  
havnaøkinum í Oyrunum, og samtykti, at tá  kommunan hevði fingið 
endalig boð frá øðrum umsøkjarum á økinum, skuldu Ambolt vera 
kontakta aftur. 
 
Tekniska nevnd mælir til, eftir at onki endaligt svar er komið frá fyrra  
umsøkjara, at  arbeiða víðari við umsóknini hjá Ambolt, og at 
plaseringin eftir tekningum verður gjørd og funnin saman við 
Teknistovuni í Gøtu, áðrenn byggiloyvi verður givið.   
 
Avgerð:Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
  
 
Mál nr. 96/2007 byggimál.   
 
Byggiloyvi til tær 5 íbíðirnar hjá Højgaard Handilsvirkið úti á 
Kvíggjarheyggi.  
Højgaards Handilsvirkið hevur á fundi við kommununa í dag latið 
tekningar v.m. av ætlaðu byggingin til kommununa.  
  
Tekniska nevnd mælir til at projektið hjá Højgaards Handilsvirkið 
heldur fram. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
  
 
Mál nr.   97/2007   Skúlamál. 
 
Kommunan hevur søkt eftir vaskifólki fyri Julinu Andersen, sum gevst 
vegna aldur, og eru innkomnar tvær umsóknir: 
 
Mentunarnevndin mælir til at Irena Olsen, sum hevur vaska í 
skúlanum fyrr,  verður settur í starv. 
 
Avgerð. Tilmælið frá Mentunarnevndini var einmælt samtykt.  
Eyðfinn Johannesen var úti meðan málið var viðgjørt. 
 
    
 
 
 
 
 



Mál nr. 98/2007   Vegamál. 
 
Teknistovan hevur, vegna Nes kommunu bjóðað arbeiðið út 
viðvíkjandi leingjan av Lýðarsvegi, og at gera 25 grundstykkir 
byggibúgvin. Tá tilboðini vóru opnaðið hin 27. sept.  Kl. 14,00 vóru 3 
tilboð innkomin: 
 
Tekniska nevnd mælir til, at tikið verður av lægsta tilboðnum, sum er 
frá RTS Contractors, uppá kr. 5.749.697,00  
Tekniska nevnd hevur fund við Teknistovuna um at kommunan keypir 
avlopsgrót og prísin á grótinum. Tað verður kommunan sjálv, sum ger 
arbeiðið um Nýggjagerðsá, og ber kostnaðin av hesum arbeiði. 
Kommunan stendur fyri søluni av grundstykkunum og tey sum fáa 
játtað grundstykki,  skulu fáa eina ávísa freist at gjalda grundstykkini, 
og at møguliga skal ásetast, at byggjast skal innan eina ásetta tíð, og 
aðrar treytir, skal vera viðgjørt og møguliga avtala millum Teknisku 
nevnd og Teknistovuni.   
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.   
 
 
Mál nr. 99/ 2007 Fíggjarmál. 
 
Hin 06.09.2007 kom skriv frá Bygdasavninum í Nes kommunu við 
tøkk fyri gott samstarv og stuðul fyri 2007, sum var kr. 95.000,00. 
Nógv virksemi hevur verið í felagnum og er nógv á skránni eisini fyri 
2008. 
Søkt verður um kr. 100.000,00 í stuðli, til hetta virksemið, fyri 2008. 
Hjálagt er avrit av roknskapinum fyri 2006. 
 
Mentanarnevndin mælir til at játta Bygdasavninum 100.000,00 kr. í 
stuðli fyri 2008, og avseta hetta á komandi fíggjarætlan.  
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentnarnevndini, og 
harafturat at góðkenna rokniskapin fyri 2006  
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mal nr. 100/2007 Fíggjarmál 
 
Hin 14.09.2007 kom umsókn um stuðul frá 2 næmingum í 2. HHa á 
Kambsdali, sum skal námsferð til Barcelona í tíðarskeinum 4.-14. 
oktober 2007. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at játta næmingunum, sum eru úr 
kommununi 1.000,00 kr. í stuðli.  
 



Fíggjarnevndin  tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini og 
taka hetta av kto. Nr. 493640  ”Stuðul ymisk endamál”. 
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 101/2007 Fíggjarmál 
 
Hin 14.09.2007 søkir Bátafelagið á Toftum um fíggjarligan stuðul til 
árliga virksemið í felagnum. Eisini verður søkt um stuðul til at keypa 
eitt stórt telt til virksemið hjá Bátafelagnum inntil teir hava fingið 
felagshúsið sum teir arbeiða við. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at játta Bátafelagnum:  
1).   90.000,00 kr. til keyp av teltið. 
2).   10.000,00 kr. í stuðli til árliga arbeiði teirra.  
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, men  
mælir herumframt til, at viðv. møguligum leiguinntøkum av teltinum, 
av øðrum enn kommununi, skulu inntøkurnar fara til Bátafelagið, men  
hevur kommunan brúk fyri teltinum, skal tað verða uttan 
leiguútreiðslur.  
 
Avgerð:Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 102/2007 Fíggjarmál 
 
Hin 19.09.2007 søkir Føroyingafelagið í Århuus um fíggjarligan stuðul 
til teirra virksemi, sum er m.a. hugnakvøld, konsertir, veitslir útferðir 
o.a. sum skapar trivna. 
 
Mentanarnevndin mælir frá, at játta stuðul til Føroyingafelagið í 
Århuus.   
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.  
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 103/2007 Fíggjarmál 
 
Hin 20.09.2007 søkir Jensina Olsen um stuðul til fløguútgávu, sum er 
mett at kosta kr. 85.000,00. 
 
Mentanarnevndin mælir frá at stuðla ætlaðu fløguútgávuni hjá Jensina 
Olsen.  
 



Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.  
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 104/2007   Fíggjarmál.  
 
Tofta Ítróttarfelag hevur havt fund við bygdaráðið, har teir greiddu frá 
tí fíggjarligu støðuni hjá felagnum og hvørjar ætlanir teir hava fyri 
framtíðina., og vístu á, at: 

Tillaga tann fíggjarliga partin til dagsins krøv. 
Organisering av felagshúsinum  
Organisering av tí ítróttarliga partinum.  

   
Fíggjarnevndin viðgjørdi uppleggið frá felagnum og mælir til, at hetta 
verður viðgjørt av tí samlaða bygdaráðnum.   
Fíggjarnevndin tekur í prinsippinum undir við uppskotinum, men 
mælir til, at kommunan treytar sær, at tann valda loysnin, sum 
bygdaráðið kemur til, juridiskt er í lagið og at áleggja felagnum at  fáa 
tað leysu skuldina so langt niður sum gjørligt. 
 
Bygdaráðið viðgjørdi málið og kom til: 
At  gjørd verður ein menningarætlan fyri alt Svangaskarð, ið skal 
leggjast fyri  komandi aðalfund, sum inniheldur bæði ítróttarvirksemi 
og annað virksemið, umframt rakstrarform.   
At  kommunan átekur sær raksturin av Svangaskarði, sum er 60.000,00 
kr. um mánaðin ella 720.000,00 kr. um árið. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti einmælt tilmælið frá Fíggjarnevndini og at peningurin verður veittur 
sum ein stuðul fyri fíggjarárið 2008.  
             Helen H. Jacobsen var úti meðan málið var viðgjørt.  
 
 
Mál nr. 105/2007 Jarðarmál 
 
Hanus Lómstein ynskir at fáa greiði á ymiskum viðv. 
ognarviðurskiftunum á Regnavegnum við hansara hús. 

1. Gøtuna 
2. Vegin omanfyri 
3. Stykkið mtr. nr. 460 og 461 
4. Ynskir at Tekniska nevnd kemur á staðið. 

 
Tekniska nevnd mælir til, at hon ger eitt útkast, saman við 
Teknistovuni, soleiðis at gøtan til Hanus Lómstein fær almenn rættindi 
og samband við Regnavegin. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 



 
Mál nr. 106/2007 Jarðarmál 
 
Hin 10.09.2007 kom skriv frá Búnaðarstovuni har John Højgaard, 
Høganesvegur, biðjur um eitt uppískoytisstykki, burtur av leigutrø matr. 
nr. 329, sum hann sjálvur umsitur. 
Stykkið er uppteknað á viðlagda korti. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at John Højgaard fær umsókta 
uppískoytisstykkið til keyps, og at gøtan verður millum grundstykkini 
hjá John Højgaard og grannanum sunnanfyri, sum tekningin vísur. 
  
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 107/2007 Byggimál 
 
Hin 07.09.2007 søkir Pauli Ellingsgaard s/pf, Norðurrás 2, Tórshavn um 
loyvi til at byggja hóskandi íbúðir/hús til at leiga út til ferðafólk, ein 
liður í at menna ferðavinnuna. 
Søkt verður um at fáa lendi, helst tvey hóskandi øki at seta umleið 10 
summarhús á. Húsini verða útgjørd við øllum nýmótans hentleikum. 
Hann ætlar at fara í gongd sum skjótast og at byggja í stigum. 
Støddin á húsunum verður 25 m². Lendið skal helst verða 100m² til hvørt 
húsið. 
 
Tekniska nevnd mælir til at vísa á økið í Fossdali, møguliga í samband 
við campingplássið, sum umsókn er um at byggja. 
Umsøkjarnir eru eisini vælkomnir á fund við Teknisku nevnd, at tosa 
um ætlanina sum teir arbeiða við. 
 
Avgerð. Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 108/2007  Havnamál. 
 
Nýtt tilboð er komið frá Sea Star um at planera økið í hædd, har teir 
skulu til at byggja nú við Rætt  kr.íalt 570.650,00   
 
Tekniska nevnd mælir frá at taka av tilboðnum frá SEA-STAR, og 
mælir tí til, at kommunan sjálv grovplanerar økið upp til kotu 220, og 
at grótið verður tikið úr økinum omanfyri kommunu-skrivstovuna. 
 
Fíggjarnevndin tekur í prinsippinum undir við tilmælinum frá 
Teknisku nevnd, men mælir til, at kannað verður hvussu nógv grót 
fæst burtur úr økinum við kommunuskrivstovuna,  og hvør kostnaðurin 
verður.   
 



Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt við teimum 
ásetingum sum eru í skrivinum frá Teknistovuni dagf. 03.10.2007, tó so at nevagrót bert      verður 
planerað undir sjálvari høllini. t.v.s. 20x40 metur og 20x30 metur.  
 
 
 
Mál nr.   109/2007   Skúlamál. 
 
Barnagarðurin er komin við eini eyka-fíggjarætlan fyri 2007, sum 
inniber eina hækkan á hesum konti:  
501120 ”Løn til avloysara”  uppá  kr.   70.000,00  
501350 ”matur v.m.” uppá  kr.   25.000,00 
501310 ”Nýútvegan” uppá  kr.     8.000,00 
Í alt    kr. 103.000,00  
Og til:  
avloysara til ”børn við serligum tørvi”   kr.   13.800,00. (er við á konto 
501120 og skal ikki takast við sum eyka).  
 
Fíggjarnevndin var samd um, at neyðugt er at fáa meir at vita um 
tølini, áðrenn nevndin kann koma við nøkrum tilmælið til bygdaráðið. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti at játta Barnagarðinum 90.000,00 kr. sum eykajáttan 
 
 
Ymiskt:  
1.  Svarskrivið er komið frá Innlendismálaráðnum, har teir millum annað vísa á, at teir taka undir 
við Býarskipanarnevndini, um at økið niðanfyri húsini inni á Rætt, sum ætlanin er at broyta til D2 
øki, ikki verður góðkent, og vísa til viðmerkingarnar hjá Býarskipanarnevndini.  
 
 
 
  
 


