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Bygdaráðsfundurin 23.02.2010   
 
 
Mál nr. 18/2010   Trivnaðarmál/borgarafundur. 
J. nr. 2010-0039-0001 
Trivnaðarnevndin hevur viðgjørt, um kommunan skal hava ein 
borgarafund  fyri at kunna borgararnar um virksemið hjá kommununi, og 
fyri at fáa eitt samskifti og meiningar frá  borgarum um kommunal 
viðurskifti. 
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at ein borgarafundur verður, og at bygdaráðið 
viðgerð og tekur støðu til hvussu hesin fundur skal skipast, og nær og hvar 
fundurin skal verða. 
 
Málið hevur síðan verið viðgjørt í nevndunum, og taka fíggjarnevndin, 
tekniska nevnd og mentanarnevndin undir við, at borgarafundur verður.  
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti, at borgarafundurin verður um mánaðarskifti 
apríl/mai, og at fundurin verður í Miðstovuni í Tofta skúla.  
 
 
 
Mál nr.20/2010  Fíggjarmál. 
J.nr.2010-0021-0039 
Í samband við, at skúlin hevur eina sprinklaraskipan er neyðugt, at skúlin 
eisini hevur eina góðkenda alarmskipan,  – Hetta hevur ikki verið við í 
projektinum. 
Ráðgevarar frá Sofus M. Jacobsen hava innheintað tilboð uppá arbeiðið, sum er áljóandi  
89.227,50 kr. u. Mvg. 
Harafturat verður kraft, at alarmskipanin verður bundin í sentralin hjá 
Tórshavnar sløkkiliðið. 
Íbindingin kostar 5.850,00 kr. uttan mvg 
Árligt gjald er 4.320,00 kr. uttan mvg 
 
Fíggjarnevndin mælir til at taka av tilboðnum frá Sofus M. Jacobsen, og 
taka 50.000,00 kr. av kto. nr. 146945 (tilfar til viðlíkahald) og 
55.000,00 kr. av kto. nr. 165100 (Umvælingar og viðlíkahalds-
útreiðslur v,m).   
 
Avgerð: Tilmælið frá  Fíggjarnevndini samtykt. 
 
 
Mál nr. 21/2010 Vegamál 
J. nr. 2009-0044-0031 
Sp/f Install vísir á eina skipan til stýring av gøtuljósum, sum kann gera 
tað møguligt at spara upp til 50% av elorkuni til gøtuljósini. 
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Tekniska nevnd mælir til at kanna skipanina, áðrenn kommunan ger 
nakað meir við málið. 
 
Málið aftur í Teknisku nevnd.  
 
Út frá teimum kanningum sum Tekniska nevnd hevur gjørt og hevur 
fingið kunnleika um, verður mælt frá at keypa hesa skipan nú.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr.  22/2010   Havnamál. 
J. nr. 2010-0046-0038. 
Umsókn dagf. 29.12.20009, frá Sp/f DEH, um at leiga økið til 
ídnaðarbygning.  
 
Bygdaráðið samtykti á fundi hin 25.01.2010, at koyra málið aftur í 
Teknisku nevnd. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at játta byggiloyvi til eina høll, sum er umleið 
15x25  til støddar.  

 
Fíggjarnevndin mælir til at kanna ymisk viðurskifti, áðrenn støða kann 
takast til byggiloyvið. 
- Neyðugar tekningar, og greining av hvat slag av ídnaði talan er um. 
- Um høllin kemur at verða so nær berginum norðanfyri, at arbeiðið við 
at víðka økið norðureftir verður trupult, og harvið blívur dýrari enn 
neyðugt. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti at geva Sp/f DEH  eitt prinsipielt loyvi til økið til  eina høll, norðan 
fyri høllina hjá SEA-STAR, inni á Rætt. 
Men grundað á, at ongin játtan er á fíggjarætlanini fyri 2010 til økið inni á Rætt, verður økið ikki 
planerað í ár.  
   
 
Mál nr. 24/2010   Umhvørvismál. 
J. nr.  2010-0047-0018.  
Í skrivi dagf. 24.01.2010 frá Rhesa Sp/f  er tilboð um at vera við í 
EU/NPP verkætlanini SMALLEST, ið Orkudepilin í Kambsdali skipar 
fyri, móti at gjalda 60.000,00 kr. um árið í 3 ár. 
Afturfyri fær kommunan orkuráðgeving og fakligan stuðul. 
 
Tekniska nevnd mælir frá at taka av tilboðnum frá Rhesa, tí at ongin 
játtan er til hetta í 2010, og tí kommunan kann sum er fáa neyðuga 
ráðgeving.  
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingin frá Teknisku nevnd.  
 



Bygdaráðsfundur  

[3] 
 

Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini samtykt. 
 
 
Mál nr. 26/2010   Byggimál. 
J. nr. 2008-0048-0043   
Óla Chr. á Torkildsheyggi, søkir í umsókn dagf. 05.01.2010, um 
byggiloyvi til fyrsta byggistig, ið er sethúsini niðri í Heygsbøi, sum er 
samsvar við broytingina í samtyktu broytingini í býarætlanini úti á  Nesi. 
 
Tekniska nevnd mælir til at játta Óla Chr. á Torkildsheyggi byggiloyvi 
til sethúsini samsvarandi innsendu tekning, men at neyðugt er, at 
broytingin av býarætlanini er góðkend, áðrenn byggiloyvið verður 
útskrivað. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
Elin á Torkildsheyggi var úti, meðan málið var viðgjørt. 
 
 
 
Mál nr. 28/2010  Havnamál. 
J. nr. 2010-0046-0039 
Arbeiðið við at gera vegin yvir til havnaøkið á Rætt er liðugt. Felagið 
Dvørgamoy er farið undir at gera klárt til neystið hjá felagnum, eitt 
arbeiðið sum teir sjálvir standa fyri. 
Kommunan skal viðgerða um grótið skal takast upp, sum liggur út á 
sjógv báðu megin dráttin, og annars rudda økið fyri mold, og 
(fremmant)grót, sum ikki natúrliga hoyrir til í fjørðuni. 
Drátturin skal nýtast til at flota bátar, sum fólk hevur standandi á 
vognum, og sum verða koyrdir til og frá við bili.  
 
Tekniska nevnd mælir til, at hampað um økið inni á Rætt fyri eina 
upphædd millum 15-20.000,00 kr.  
 
Orsakað av at bæði vatn- og kloakkleiðingar v.m. skulu leggjast frá 
ídnaðarøkinum í Oyrunum og norður á havnalagið á Rætt, mælir 
fíggjarnevndin til at bíða við at gera hetta arbeiðið nú.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr.  29/2010  Trivnaðarmál. 
J. nr. 2010-0031-0079. 
Vísandi til mál nr.13/2010 frá seinasta fundi. 
Nærverkið boðar frá, at tey hava viðgjørt umsóknina frá kommununi um 
fíggjarligan stuðul til umsorganararbeiðið í 2010. 
Kommunan søkti um 279.000,00 kr. sundurgreinað í lønarútreiðslur í 
mattænastuni 150.000,00 kr., koyritænastan 10.000,00 kr. og 
høliskostnaður 119.000,00 kr. 
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Trivnaðarnevndin mælir til, at kommunan í fyrsta umfari tekur hetta til 
eftirtektar og tekur spurningin upp aftur til viðgerðar, tá svar uppá 
kæruna fyriliggur.  
 
Á bygdaráðsfundinum 25.01.2010 var tilmælið frá Trivnaðarnevndini 
einmælt samtykt. 
 
Nýtt tilmæli: Trivnaðarnevndin mælir til at lækka tímatalið hjá 
starvsfólkinum pr. dag við 1 tíma, frá 4,5 tímum niður í 3,5 tímar, frá 1. 
mars 2010 at roknað, og verður hetta gjørt út frá samrøðum við leiðaran. 
Út frá hesum samrøðum og grundað á tann verðuleika, at brúkararnir eru 
so fáir í løtuni. 
Trivnaðarnevndin metir, at verður onki gjørt, so gevur mattænastan eitt 
hall í 2010 uppá 30.000,00 kr. og ein tími niðurskurður, gevur eina árliga 
sparing uppá uml. 31.000,00 kr. so hetta viðførir, at mattænastan kemur at 
javnviga. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingini frá Trivnaðarnevndini.     
 
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
  
 
Mál nr.  30/2010   Barnaansingarmál. 
J. nr.2010-0031-0081  
Mál nr 14/2010 frá seinasta fundi. 
P/F Lóður bjóðar seg til at gera eina nøgdsemiskanning innan 
barnaansingina í Nes kommunu, sum umfatar dagrøktina, barnagarðin og 
frítíðarskúlan. 
 
Trivnaðarnevndin metir, at málið ikki er búgvið til at leggja fyri 
bygdaráðið, men skulu fyrst neyðugar fyrireikingar gerast, og verður tað tá 
lagt fyri bygdaráðið.  
 
Á fundinum 25.01.2010 samtykti bygdaráðið at taka hetta av skránnið, og 
fekk sostatt onga viðgerð á fundinum, men bíðar til málið er búgvið at 
leggja fyri bygdaráðið til støðutakan.    
 
Út frá samrøðum við stovnsleiðararnar hin 08.02.2010, har hesir vístu 
áhuga fyri kanningini, men orsakað av, at ongir pengar vóru avsettir til 
hetta í fíggjarætlanini í 2010, mæla teir til, at kanningin ikki verður gjørd í 
ár.  
Trivnaðarnevndin mælir tí til, at kanningin ikki verður gjørd í ár, men at  
spurningurin um at gera kanningina í 2012 verður tikin upp av nýggjum tá 
fíggjarætlanin  fyri 2012 verður viðgjørd.  
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Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingini frá Trivnaðarnevndini,  
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
 
 
Mál nr.  31/2010   Trivnaðarmál. 
J. nr.2010-0031-0084  
Fundur millum kommunurnar, sum eru felags um Serflutningsskipan 
Landsins í Eysturoy, var hin 29.01.2010. 
Viðlagt er faldarin um serflutningstænastuna og reglugerðin fyri 
Serflutningsskipan Landsins í kommununum í Eysturoy, ið stavar frá mars 
2003. 
Kostnaðaryvirlit fyri 2009 var útflýggjað, og vísur hetta, at roknað var við 
einum kostna fyri árið uppá  538.700,00 kr. og tann kostnaðin gjalda 
kommunurnar og landið við 45% hvør meðan brúkarin rindar 10%, og 
sambært hetta er nokk avsett hjá Nes kommunu. 
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at verandi skipan fyri  Serflutningstænastuna í 
Eysturoy heldur fram. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr.  32/2010 Ansingarmál 
J.nr.2010-0031-0085 
Áheitan er komin frá dagrøktini og barnagarðinum, har biðið verður um 
játtan til summaransingina, sum verður í viku 29-30-31-32, meðan  
dagrøktin og barnagarðurin eru stongd. 
   
Trivnaðarnevndin mælir til, líkasum seinastu árini, at bjóða summaransing 
í 2010, tær vikurnar dagrøktin og barnagarðurin hava  stongt.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 35/2010   Mentamál. 
J. nr. 2010-0023-0067. 
Í skrivi dagfest 14.01.2010 søkja KFUM skótarnir í Føroyum, um 
fíggjarligan stuðul til verkætlanina ”Virkisdepulin á Selatrað”  
Kostnaðarmetingin er, at ætlaði mentanardepil, kemur at kostað 15 mió. 
kr. og hevur hetta fíggingarmynstur:  
Sjálvfígging er 2,5 mió. kr. kommunurnar partur er 5 mió. kr. og restina 
frá stuðlum. 
Ætlanin er, at kommunurnar gjalda hesar 5 mió. kr. yvir 3 ár, og fyri Nes 
kommunu merkir hetta, at kommunan kemur at gjalda 42.988,00 kr. pr. 
ár í 3 ár. 
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Mentanarnevndin metir hetta vera eitt gott tiltak, sum skótarnir eru farnir 
í holt við á Selatrað, men mælir tó frá at játta stuðul, tí pengarnir eru ikki 
á stuðulskontoini til at veita henda lutvís stóra stuðulin.      
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingini hjá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr.  36/2010   Mentamál. 
J. nr. 2010-0023-0068. 
Í telduposti 28.01.2010 spyr bólkurin ”Analog Norð” um kommunan er 
áhuga í at stuðla bólkin við at keypa fløgur. 
 
Mentanarnevndin mælir frá, at kommunan keypir nakra fløgu.  
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingini hjá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  

 
 


