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Bygdaráðsfundur 06.10.2008 
 
 
 
 
Mál nr. 115 /2008   Fíggjarmál. 
(Mál nr. 29/2008   Ansingarmál). 
 
Nes kommuna hevur sett eina nevnd til at arbeiða við eini framtíðar 
Barnagarðsbygging og komandi barnaansing sum heild í kommununi.  
Her verður hugsað um, at  byggja ein nýggjan barnagarð, sum er ein 
fullfíggjað ætlan, sum kann vera bygd í stigum, og hvar hesin ella hesir 
skulu vera í kommununi.  
Umframt eina møguliga bygging, eiga eisini onnur ting at vera við og 
viðgjørd saman við spurninginum um, hvussu barnaansingin skal skipast í 
kommununi, t.d. leikluturin hjá Frítíðarskúlanum, møguligur forskúli í 
framtíðini, nýtsla av hølunum í nýggja útbygda skúlanum, møgulig 
vøggustova og hvørja ávirkan hetta kemur at hava á dagrøktarskipanina og 
um so er, hvussu skal dagrøktin vera framyvir, og onnur viðurskifti í 
samband við barnaansingarskipanina í kommununi.  
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at kommunan setir pengar  t.d. 200.000,00 kr. á 
fíggjarætlanina í ár til barnagarð, fyri at gjalda serkunnleika, arkitektar og 
onnur í samband við planlegging av komandi heildarætlan fyri 
barnaansingina, so henda ikki blívur tilvildarlig, men verður framd á ein 
professionellan hátt og út frá einum haldgóðum grundarlagið.  
 
Fíggjarnevndin mælir til, at hetta verður tikið upp á komandi 
fíggjarnevndarfundi.  

 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt á fundinum í 
bygdaráðnum 01.09.2008.  
 
Figgjarnevndin mælir til, at hetta verður viðgjørt tá fíggjarætlanin fyri 2009 
verður løgd. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
 
Mál nr. 116/2008 Fíggjarmál 
j. nr. 2008-0011-0010 
 
Skálafjarðar Sløkkilið hevur latið fíggjarætlan fyri 2009 til at viðgerða. 
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Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna løgdu figgjarætlanina hjá SFS fyri 
2009.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr.   117/2008  Fíggjarmál 
j. nr. 2008-0011-0011 
 
Roknskapurin fyri 2007 hjá Skálafjarðarliði er komin til ummælis hjá Nes 
kommunu. 
 
Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna roknskapin hja SFS fyri 2007.  

 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
 
Mál nr.   118/2008   Fíggjarmál 
  
Áheitan er komin frá Petur J. Petersen, um eina eykajáttan til meirkostnaðin 
av gerð av gøtuni við Løkin. 
Arbeiðið er blivið dýrari enn roknað var við og tí biður Petur J. Petersen, 
sum er formaður fyri nevndini, ið stendur fyri hesum projektinum, um 
100.000,00 kr. 
Ongin uppgerð yvir kostnaðin er viðløgd umbønini.  
 
Fíggjarnevndin ynskir at fáa eina frágreiðing fra formanninum Petur J. 
Petersen, á bygdaráðsfundinum, áðrenn fíggjarnevndin tekur støðu til 
umsøknina.  
 
Tá farið var undir arbeiðið var mett, at tað fíggjarliga grundarlagið fyri 
arbeiðnum var í lagið, tá var gøtan mett til 600 metrar, men nú er gøtan 770 
metrar. 
Metti kostnaðurin var 224.000,00 plus tilfar 45.000, plus dúk 13.000,00, 
koyring 15.000,00 túsund  tilsamans uml. 300.000,00 sum var fíggja við 
játtan frá kommununum 200.000,00 plus stuðul frá EIK  uppá 100.000,00 
kr. 
Brúktar  til tilfar eru einar 80.000,00 kr. í staðin fyri 45.000,00 og tá er lagt 
el-kaðal og nógv meir er brúkt av tilfarið. 
Sum nú er, verður mett at kostnaðurin fyri gøtuna verður uml. 475.000,00 
kr. ella í øllum førum undir 500.000,00 kr.    
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti einmælt, at viðgera hetta málið saman við 
broytingunum, ið nevndar eru í mál nr. 120/2008.   
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Mál nr. 119/2008   Fíggjarmál. 
 
Í umsókn dagfest 24.09.2008 søkir SEA-STAR v/Jákup M. Kjeld, um at fáa 
asfalterað vegin frá vegnum við Rætt og inn til nýggja ídnaðarøkið, tí teir 
ætla at lata upp tað nýggja bilverkstaðið 1. november 2008. Sum vegurin nú 
er, er hann ikki nakað, sum teir kunnu bjóða kundunum, tí hesin er í dag bert 
er ein arbeiðsvegur. 
Somuleiðis biða teir um, at økið suður frá verkstaðnum verður asfalterað, tí 
hetta er bert grús og runa, og tí alt ov vánaligt at bjóða kundunum. 
 
Teir biða eisini um at fáa loyvi til at seta eitt skilti upp, uppi við landsvegin.  
 
Málið er ikki viðgjørt í tekn. nevnd 
 
Figgjarnevndin mælir til, at Teknistovan kannar, um vegurin liggur sum 
hann skal, um rennurnar, leiðingar og installationir v.m. eru gjørdar, og hvat 
tað kostar at asfaltera hetta vegastrekkið og økið sunnanfyri SEA-STAR, og 
hvussu stórt tað samlaða økið er.    
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt. 
 
 
Mál nr. 120/2008   Fíggjarmál.  
 
Ein gjøgnumgongd av bókhaldinum higartil í ár, vísur eina meirnýtslu á 
fleiri kontoinum, bæði lógarbundnum og á økjum, sum bygdaráðið hevur 
góðkent.  
Slík meirnýtsla og harvið rætting á verandi fíggjarætlan fyri 2008, skal hava 
tvær viðgerðir í bygdaráðnum.  
 
Eykajáttanarætlan fyri 2008 er henda. 
Hesar konti hava yvirtrekk: 
    
210100 Vatnverkið   
210105 Vatnskúrurin   
220590 Rudda bygdina  
220865 Bátastevnan   
220868 Havnin (hatiðarhald)  
300100 Kommunubilurin  
300150 Teknisk útgerð  
300350 Viðl. Skúrar   
310600 Viðl. Kloakkir  
310810 Vetrarfriðing   
400125 olja skúlan   
400135 leiga-koyring, skúli  
490400 viðlh. Svimjuhøll  
522100 Naina   
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601600 Brunatrygging   
610400 Viðlh. EDV   
640100 Umbyg. Kommunuskrivst.  
640210 Viðl. Frítíðarskúlin  
640300 Trygging    
640400 Viðl. Barnagarður  
690474 Lýsingar   
766200 Lýarsvegur   
 
Har møguleiki er at fíggja hesar við at flyta millum kontoir og at taka av 
tøkum peningi. 
 
Fíggjarnevndin mælir til, at funnar vera konti, har peningur kann flytast frá, 
og at restin verður tikin av tøkum peningi.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.   
 
 
 
Mál nr. 121/2008   Umhvørvismál. 
 
Nú vindmyllur verða seldar og settar upp millum hús, hevur Umhvørvis-
stovan kannað ymisk viðurskiftir í samband við uppsetan og røkt av 
vindmyllunum. 
 
Tær smærru vindmyllurnar við einum spenni undir  2,00 metur krevja 
ikki umhvørvisgóðkenning, men hesar koma tó undir byggimál hjá 
kommununum. 
Tí mæla teir til, at kommunan ger nakrar nærri reglur og mannagongdir í 
samband við vindmyllurnar, viðv. stødd, trygging, festir, tilfar, atgongd, 
ljóð ella óljóð v.m. 
 
Tekniska nevnd tekur í prinsippinun undir við at geva loyvi til, at slíkar 
vindmyllur vera settar upp, tí hetta viðførir sparingar hjá húsarhaldunum, 
minkar um oljunýtsluna og reduserar co2 útlátið og er sostatt gott fyri 
umhvørvið, hinvegin er spurningurin um óljóð í nærumhvørvinum og 
um hesar eru trygdarliga í lagi, tá talan er um vind v.m.. 
Men áðrenn nakað loyvi verður givið til slíkar vindmyllur, mælir 
Tekniska nevnd til, at kommunan ger eina nágreiniliga reglugerð við 
treytum fyri hesar vindmyllur, og bíðar til at játta byggiloyvi til hesar 
vindmyllur, til Føroya Kommunufelag hevur funnið fram til eina felags 
reglugerð og treytir fyri byggiloyvir til slíakr vindmyllur, og tá 
Tryggingin sigur gott fyri at tryggja hesar vindmyllur.   
  
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
Tekniska nevnd skal á komandi fundi viðgera felags reglugerð og treytir 
frá arbeiðsbólkinum hjá Føroya Kommunufelag. 
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Tekniska nevnd samtykti at bíða at viðgera umsóknina til tann generella  
tilráðingin er komin frá Føroya Kommunufelag og svar er komið frá  
Tryggingini.  
 
Avgerð: Nú er ein generell reglugerð komin sum bygdaráðið í 
prinsippinum tekur undir við. Samtykt var, at Teknisku nevnd viðgerð 
reglugerðina og treytirnar, saman við Teknisku deild, og síðan játtar 
byggiloyvi við møguligum broytingum.  
  
 
 
Mál nr. 122/2008 Jarðarmál 
J. nr. 2008-0048-0047 
 
Umsókn frá Jón Niklas Johannesen um geil norðanfyri vendiplássi 
Eysturi í Líð, so bøðurin kann hava samband við yvirliggjandi haga. 
Vísandi til mál nr. 80/2008 frá 23.06. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at ein 5 metur breið geil verður eftir frá  
grundstykkinum og suður til vendiplassið. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 123/2008   Trivnaðarmal.  
 
Í skrivi dagf. 23.09.2008 vísur deildarleiðarin á Vesturskin, Jonna 
Joensen, á kunningarfundin um EDEN skipanina, sum eina hugsjón, ið 
kann brúkast sum amboð til hugburðsbroytan. 
Víst verðar á aðrar kommunur sum hava sett hesa skipan í verk.  
Á Vesturskin kundi ein partur av teimum inntøkum sum vit fáa frá 
búfólkum úr øðrum kommunum, veri brúktur til hesa skipan.  
Leiðarin metir, at EDEN hugsjónin er vegurin fram, um okkara eldru 
sum búgva á stovni, skulu hava eitt lív sum er gott at liva, har hvør dagur 
er ein gáva.  
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at vit innføra EDEN hugsjónina á sambýlinum  
Vesturskin. Hetta er innført í øðrum kommunum við 15 tímum um  
vikuna, við góðum úrslitum.  
Trivnaðarnevndin mælir tí til, at eitt starvsfólk verður sett til at innføra  
EDEN hugsjónina á Vesturskin, við 15 tímum um vikuna, og at taka hetta  
við í fíggjarætlanini 2009.  
 
Fíggjarnevndin mælir til, at hetta verður tikið við tá figgjarætlanin fyri 
2009 verður viðgjørd.   
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  
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Mál nr. 124/2008   Trivnaðarmál  
 
Spurningurin um fólk, sum eru uttan fyri kommununa kunnu fáa fast 
pláss á Vesturskin verður at viðgera.  
Leiðarin á Vesturskin Jonna Joensen greiddi frá sínum sjónarmiðum 
viðv. hesum fólkum, sum koma aðrar staðir frá og eru í stytri ella longri 
tíð. 
 
Trivnaðarnevndin mælir til at 2 navngivin búfólk uttan fyri Nes kommunu,  
ið eru til umlætting á Vesturskin, fáa fast búpláss.  
Grundgevingin í verandi løtu er, at ongin stendur á bíðilista og at  
7 eru til umlætting, meðan restin er fastbúgvandi.    
 
(Trivnaðarnevndin biður um at fáa ein lista yvir pensjonistarnar í 
kommununi) 
    
Avgerð. Bygdaráðið samtykti einmælt at koyra málið aftur í 
Trivnaðarnevndina.   
 
 
Mál nr.  125/2008   Mentamál/Fíggjarmál. 
J. nr. 2008-0023-0037 
 
Hin 12.09.2008 søkir Bergfríða Hansen um stuðul til bókaútgávu við 
føroyskum mynstrum. 
Í bókini vera eisini vakrar føroyskar myndir, sum lýsa landslagið, 
blómur, smákykn og fuglar v.m.  
 
Mentanarnevndin mælir frá, at játta stuðul til Bergfríðu Hansen, til  
ætlaðu bókaútgávu hennara.  
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanar-nevndini.  
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru 
einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 126/2008 Mentamál/fíggjarmál 
J. nr. 2008-0023-0038 
 
Í umsókin dagf. 31.08.2009 søkir Fornminnisfelagið í Nes kommunu, 
um fíggjarligan stuðul til virksemi teirra í 2009. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at játtanin til Fornminnisfelagið í kommununi  
verður tann sama í 2009 sum hon var í 2008 t.v.s. 100.000,00 kr.  
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Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru 
einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 127/2008  Mentamál.  
 
Framskrivað fíggjarætlan fyri 2009, sum skal viðgerast av 
bygdaráðnum. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti einmælt við fyrstu viðgerð  løgdu 
fíggjarætlanina fyri 2009.  
 
 
Mál nr. 128/2008   Kommunumál. 
 
Í skrivi dagfest 06.10.2008 viðleggur Føroya Kommunufelag uppskot 
og sáttmál, fyri at Føroya Kommunufelag og Kommunusamskipan 
Føroyar blíva avtikin og stova verður eitt kommunufelag í Føroyum, 
nevnt Føroya Kommunufelag. 
 
Bygdaráðið viðgjørdi skrivi og fekk eina frágreiðing frá Petur í Túni, 
sum er nevndarumboð í Føroya kommunufelag, og var tað skrivi og 
frágreiðingin sum var grundarlag undir viðgerðini, um kommunan tók 
undir við at tað blívur eitt kommunufelag í Føroyum, eftir teimum 
ásetingum sum eru ásettar í skrivinum. 
 
Avgerð. Bygdaráðið samtykti einmælt at taka undir við, at verandi 
kommunufeløg vera avtikin og eitt nýtt  Kommunufelag stovna, 
grundað á ”uppskotið til eitt kommunufelag fyri allar kommunur”.    
 
 


