
Bygdaráðsfundur 15.04.2013 kl. 16.00 til kl. 18.30. 
Fundarstað: Fundarhøli 
Hjástødd: Jóhannus Danielsen x  
Súni í Hjøllum x  
Elin á Torkilsheyggi x  
Niclas Davidsen x  
Mortan Højgaard x  
Jákup Olsen x  
Súnfríð Jacobsen x  
Marjun Gaardbo ref. x  
Til viðgerðar: 
  
Mál nr. 61/2013 Tekniskt mál  
J.nr. 2013-0049-0013 
Málslýsing 
Avtala um byggimál, vegaíbinding vestan fyri skúlan við Løkin, at Blikagøta verður gjørd tvørtur um 
kommunumark og ítróttarøkið við Løkin.  
Borgarstjórarnir í Runavíkar og Nes kommunum hava gjørt eina avtalu um felags byggimál millum Nes 
og Runavíkar kommunur. 
Talan er um: 
· Vegaíbinding til økið, hjá Nes kommunu vestanfyri Løkin, har 
Nes kommuna ynskir at kunna binda í Rókaveg, vestan fyri skúlan  
við Løkin, so atkoma verður til økið, ið Nes kommuna ynskir at  
kunna menna til framtíðar byggilendi 
· Framhald av Blikagøtu í Runavík, har Runavíkar kommuna ynskir at  
leingja Blikagøtu, sum liggur tvørturum kommunumarkið 
· Regulering av leguni hjá Løkinum, eftir ynski frá Runavíkar 
kommunu, soleiðis at pláss verður fyri at gera ábøtur á ítróttarøkið 
Kommunurnar eru samdar um, at hesi trý mál verða loyst á hendan hátt: 
· Loyvt verður við hesum Nes kommunu at binda í Rókaveg, soleiðis at frástøðan frá skúlabyggninginum 
til vegjaðaran verður minst 50 m. 
· Loyvt verður við hesum, Runavíkar kommunu at gera Blikagøtu tvørturum kommunumarkið. 
Kommunumarkið verður tó óbroytt har, sum tað er í dag. 
· Kommunurnar gera í felag uppskot til, hvussu ein møgulig útbygging, av ítróttarøkinum við Løkin, kann 
gerast, soleiðis at tað gerst rúmligari og vakrari á báðum áarbakkum. 
Í øllum førum er galdandi, at kommunurnar hvør í sínum lagi bera kostnaðin av ætlanum sínum, at tær 
sjálvar mugu útvega sær neyðug loyvi frá avvarandi mynduleikaum til ætlanir sínar, og at kunnað 
verður sínamillum um ætlanirnar so hvørt, sum tær verða framdar í verki. 
Hendan avtala er gjørd, við fyrivarni fyri, at kommunustýrini góðkenna hana. 
Tilmælir 
Á fundi 04.04.2013 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við avtaluni og at kanna, hvussu leingi tað 
prinsippiella byggiloyvið, sum er játtað, er galdandi. 
Á fundi 10.04.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
  
Mál nr. 62/2013 Jarðarmál 
J. nr. 2012-0041-0014  
Málslýsing 
Umsøkn, dagf. 12.09.2012, er komin frá Runavíkar kommunu um regulering  
av Løkinum. 
Í sambandi við, at ætlan verður gjørd fyri økið við Løkin, og í sambandi við,  
at verandi fótbóltsvøllur við Løkin má dagførast, fyri at lúka nýggj krøv til  
stødd á vølli og til frástøðu millum leikvøll og girðing, er tørvur á at regulera  
leguna hjá Løkinum framvið verandi fótbóltsvølli. 
Runavíkar kommuna skal bera kostnaðin av neyðuga  
arbeiðinum og rinda fyri neyðuga lendið. 
Tilmæli 
01.10.2012 mælir tekniska nevnd til, at Runavíkar kommuna avklárar 
atkomuvegin til økið, vestanfyri Løkin, áðrenn hetta mál verður viðgjørt. 
Á fundi 12.02.2013 mælir Tekniska nevnd til, at málið verður útsett. 
Á fundi 05.03.2013 staðfestir Tekniska nevnd at bíðað verður eftir svari frá Runavíkar kommunu 
viðvíkjandi atkomuvegnum vestanfyri Løkin. 
Á fundi 04.04.2013 viðgjørdi Tekniska nevnd málið, saman við mál nr. 61, og mælir til, at Nes og 
Runavíkar kommunur í felag gera uppskot til, hvussu ein møgulig útbygging av ítróttarøkinum við Løkin 
kann gerast, soleiðis at tað gerst rúmligari og vakrari á báðum áarbakkum. 
Avgerð 



Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
  
Mál nr. 63/2013 Jarðarmál 
J. nr.2011-0041-0013 
Málslýsing 
Umsøkn, dagf. 05. 09. 2012, er komin frá Runavíkar kommunu í sambandi  
við byggiætlan í Runavík. Talan er um økið omanfyri Ellis- og Røktarheimið.  
Tørvur er á at halda fram við vegagerð longur norðureftir frá verandi vegenda.  
Í hesum umfari er tørvur á at gera uml. 200-300 metur av vegi 
Vegurin er lagdur dygst fram við kommunumarkinum millum Runavíkar og  
Nes kommunur, so niðarliga sum gjørligt. 
Av tí, at vegurin liggur tvørtur um kommunumarkið, er Nes kommuna  
byggimynduleiki; biðið verður tí um loyvi til ætlaðu  
vegagerðina. 
Tilmæli 
01.10.2012 mælir tekniska nevnd til, at Runavíkar kommuna avklárar  
atkomuvegin til økið, vestanfyri Løkin, áðrenn hetta mál verður viðgjørt. 
  
Á fundu 12.02.2013 avgjørdi Tekniska nevnd, at hava ástaðarfund aftur um 
hetta málið mánadagin 18.02.2013 kl. 16.00. 
Fundur hevur verið við Runavíkar kommunu í sambandi við skrivið, um vegagerð í Blikagøtu. 
Tilmæli 
Á fundi 05.03.2013 staðfestir Tekniska nevnd, at bíðað verður eftir svari frá Runavíkar kommunu.  
Á fundi 04.04.2013 viðgjørdi Tekniska nevnd málið, saman við mál nr. 61, og mælir til, at Nes kommuna 
gevur Runavíkar kommunu loyvi til at gera Blikagøtu tvørturum kommunumarkið. Kommunumarkið 
verður tó óbroytt har, sum tað er í dag. 
Avgerð 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
  
Mál nr. 64/2013 Byggimál 
J. nr.2013-0042-0314  
Málslýsing 
Í skrivið, dagf. 4.03.2013, ynskja leigarir av egningaskúrum, at wc verður gjørt í norðasta skúrinum, og 
at teir sum hava við egningarskúrarnar at gera koma at hava ábyrgd av wcinum.  
Tilmæli 
Á fundi 05.03.2013 mælir Tekniska nevnd til, at Tekniska deild kannar, hvat kostnaðurin er av at gera 
wc í tí norðasta skúrinum og um rottangi er á økinum. Uppskot frá borgara, um møguleikan at leiga seg 
inn á virkið hjá Vaðhorn Seafood, verður tikið við í viðgerðini. 
Avgerð 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
Málslýsing 
Tekniski leiðarin hevur kannað møguleikan og kostnaðin av at gera wc, í tí norðasta skúrinum, til teir 
sum eru í egningarskúrinum. 
Møguleiki er fyri at knýta wc til rottangan omanfyri Nyk, men við tað, at frástøðan er long og betong 
liggur undir asfaltinum, kemur kostnaðurin at verða høgur fyri hesa loysnina. 
Ymiskir fyrimunir eru við at seta nýggjan rottanga niður norðanfyri egningaskúrin. Vit sleppa undan at 
fáa sár í koyribanan, sum við tíðini sjúnkar, og við at rottangin er kommunalur, kann hann eisini brúkast 
til tey mobilu wcini tá bátastevna o.t. er. 
Kostnaðurin, av at gera wc í tí norðasta skúrinum, verður mettur til uml. 60.000,- kr.  
Nes kommuna hevur sent umsókn til Vaðhorn Seafood, um møguleikan fyri at leiga seg inn á virkið.  
27.03.2013 er svar komið frá Vaðhorn Seafood har sagt verður, at teir ikki kunna játtað hetta grundað 
á, at allur bygningurin er undir innaneftirlitinum og harvið undir HFS, og er tað ikki møguligt hjá einum 
matvøruframleiðara at loyva hesum. 
Tilmælir 
Á fundi 04.04.2013 mælir Tekniska nevnd til, at wc verður gjørt í tí norðasta skúrinum samb. mettu 
kostnaðarætlan.  
Á fundi 10.04.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at peningurin 
verður tikin av konto fyri umvæling og viðlíkahald av vegnum við Fiskamarknaðin.  
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
  
Mál nr. 65/2013 Byggimál 
J.nr. 2012-0044-0061 
Málslýsing 
Í 2009 setti Innlendismálaráðið ein arbeiðsbólk at kanna møguleikarnar at gera eina koyritekniska breyt 
í Føroyum. Í februar 2010 var ein frágreiðing handað Anniku Olsen, landsstýriskvinnu. 



Í oktobur 2012 hevur Kári P. Højgaard, landsstýrismaður biðið arbeiðsbólkin um at taka arbeiðið upp 
aftur. Kári P. Højgaard hevði samstundis víst á eitt øki í Nes Haga sunnanfyri Starvatn. 
15.10.2012 var arbeiðsbólkurin á fundi við Nes kommunu, fyri at tosað um koyriteknisku breytina og 
handaði kommununi ein faldara um koyriteknisku breytina. Síðani varð farið út í Nes Haga, har fyrst var 
hugt eftir økinum sunnanfyri Starvatn. Síðani var hugt eftir økinum frá Vørðuni og eystur móti Nesvatni, 
og til seinast var hugt eftir økinum ovarlaga í Fossdali.  
18.03.2013 hevur Innlndismálaráðið verið á fundi við Nes kommunu um koyriteknisku breytina. Økið í 
Nes kommunu, sum hevur áhuga, er í Nes Haga, sunnanfyri Starvatn. Hitt økið er í Sunda kommunu í 
Saksunardali. 
Endamálið við fundinum var, at greiða frá um møguliga fígging til koyruteknisku breytina og fáa 
kommunur, tryggingarfeløg og oljufeløg at fíggja íløguna.  
Mett íløga fyri ger av koyritekniskari breyt er: 29 – 35 mió kr. 
Málið hevur verið frammi fyrr, men nú er hetta vorðið aktuelt, og er arbeiðsbólkurin biðin um at taka 
málið upp aftur. Ætlanin er, at málið skal leggjast fyri tingið í heyst. Mett verður, at lættari er at koma á 
fíggjarlógina, um aðrir partar eru við í fíggingini.  
Spurningurin er, um Nes kommuna er sinnað at verða við til at fíggja íløguna til eina Koyritekniska 
breyt. 
Tilmæli  
Eitt samlað bygdaráð mælir til, at boða Innlendismálaráðnum frá, at kommunan ikki metir seg at hava 
fíggjarliga orku til at verða við í fíggingini av einari koyritekniskari breyt. Harafturat metir bygdaráðið 
seg ikki at hava heimild til at verða við í tílíkari fígging, vísandi til kommunufulltrúina. 
Undanfarna bygdaráð hevur í skrivi dagfest 9.11.2012 víst á, at bygdaráðið vil viðgera eina umsókn, um 
byggiloyvi til eina koyritekniska koyribreyt, við vælvild. Í viðgerðini av fígging av koyritekniskari breyt, 
hevur núverandi bygdaráð tikið støðu til, um ikki at viðmæla einum møguligum byggiloyvi í Nes haga. 
Avgerð 
Eimælt samtykt av bygdaráðnum.  
  
Mál nr. 66/2013 Havnamál 
J.nr. 2013-0047-0031 
Málslýsing 
Ruskbingjan, sum stendur uttanfyri endurnýtsluvirkið og verður brúkt til gras og greinar, er blivin so 
vánalig, at neyðugt er at skifta bingjuna út. Peningur er ikki avsettur í 2013 til keyp av nýggjari bingju. 
Leiðarin fyri endurnýtsluvirkið hevur kannað hvat ein nýggj bingja kosar. 
Tilmælir 
Á fundi 04.04.2013 staðfestir Tekniska nevnd, at ongin peningur er avsettur til keyp av ruskbingju á 
fíggjarætlanini fyri 2013, og at málið verður tikið upp aftur til fíggjarætlanina fyri 2014.  
Á fundi 10.04.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
  
Mál nr. 67/2013 Mentamál 
J.nr. 2013-0023-0126 
Málslýsing 
Í telduposti, dagf. 12.03.2013, verður søkt um stuðul til stuttfilmsverkætlan. Mett verður, at verkætlanin 
fer at vera við til at flyta føroyska filmsvirksemið stórt fet frameftir, umframt at kveikja forvitni og 
umtalu uttan úr heimi. 
Hetta er ein seriøs verkætlan, har ætlanin er at samsýna teimum dugnaligu fólkunum, ið leggja hug og 
hegni í teirra arbeiði, í sambandi við verkætlanina. 
Tilmælir 
Á fundi 04.04.2013 mælir Mentanarnevndin frá at veita stuðul til verkætlanina.  
Á fundi 10.04.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
Avgerð 
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
  
Mál nr. 68/2013 Mentamál  
J.nr. 2013-0019-0040 
Málslýsing 
Í skrivi móttikið 21.03.2013 søkir Heilafelagið um stuðul, til eina ferð til Danmarkar, fyri at geva nøkrum 
av limum felagsins møguleikan at koma við á ferðini. Tað verða uml. 35 fólk við á ferðini. 
Tilmælir 
Á fundi 04.04.2013 mælir Mentanarnevndin frá, at veita stuðul til ferðina. 
Á fundi 10.04.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
Avgerð 
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
  
Mál nr. 69/2013 Mentamál  
J.nr. 2013-0021-0068 



Málslýsing  
Næmingaráðið við Tofta skúla, var á fíggjarnevndarfundi 06.03.2013 og legði sína hugsan fram um 
matarskipan í skúlanum, har tey 8 kostráðini verða brúkt sum grundarlag. 
Tað sum tey hugsa sær er at fáa mat í skúlan eini 3 ferðir um vikuna, har veljast kann ímillum tvíflís, 
salat og frukt sum kostar 25,00 kr hvørt, sum hvør næmingur sjálvur kemur at gjalda.  
Tilmælir 
Á fundi 04.04.2013 mælir Mentanarnevndin til, at seta í verk eina matarskipan í eini royndartíð, og at 
royndartíðin verður eftir summarfrítíðina. 
Á fundi 10.04.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá  
Mentanarnevndini. 
Avgerð  
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
  
Mál nr. 71/2013 Vinnumál 
J.nr. 2013-0051-0004 
Málslýsing 
Í teldupost, dagf. 22.03.2013, er skriv komið til hoyringar frá Heilsufrøðiligu Starvvstovuni viðv. 
umsókn frá P/F Bakkafrost Farming um nýtt aliøki undir Neslandinum á Eysturoy, til at ala laks á.  
Økið undir Neslandinum er lýst sum hoyrandi til C14 (C14 Kollafjørður, Tangafjørður og økið undir 
Neslandinum á Eysturoy) 
Bakkafrost Farming er farið í eina tilgongd at fyrireika seg til at taka økið undir Neslandinum í nýtslu 
aftur. Teir hava enn ikki ásett neyvt, hvussu nógvar eindir teir koma at leggja á økið. Neyðugt er við 
størri innliti í økið, áðrenn hetta er avgjørt. Tó hava teir áður gjørt metingar, at fyri at fáa lønandi 
rakstur, skal ein útseting helst verða omanfyri 700.000 og helst eisini omanfyri 1.000.000 smolt. 
Teir meta, at framleiðslan, á økinum við Nes, eigur at fylgja framleiðsluni í Sundalagnum. Ætlanin er 
tískil at seta út á heystið 2014, tá fiskur verður settur út aftur í Sundalagnum. 
Teir koma at arbeiða nærri við loysn upp á landstøð, ið teir koma at nýta í sambandi við aliøkið. Fleiri 
møguleikar eru og koma teir at finna loysn í samráð við avvarðandi mynduleikar.  
Tilmæli 
Á fundi 05.04.2013 mælir Vinnunevndin til, at svara: at Nes kommuna ikki hevur nakrar viðmerkingar, 
men at atlit verða tikin til siglingarleiðina soleiðis, sum Landsverk mælir til á viðlagda kortið.  
Avgerð 
Tilmælið frá Vinnunevndini var einmælt samtykt. 
  
Mál nr. 72/2013 Fyrisitingarmál 
J.nr. 2013-0003-0025 
Málslýsing og tilmæli 
Í samb. við, at Nes kommuna skal seta eitt umsjónarfólk til Svangaskarð, er uppskot frá 
borgarstjóranum um, at formaðurin í Fíggjarnevndini, formaðurin í Teknisku nevnd og forkvinnan í 
Mentanarnevndini manna eina setanarnevnd. 
Um tað verða gegnistrupuleikar í nevndini, verða næstformennirnir ella nevndar/varalimir í nevndunum 
innkallaðir.  
Avgerð 
Uppskotið frá borgarstjóranum var einmælt samtykt. 

 

 

 

	


