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Mál nr. 1/2010   Fíggjarmál.      
J. nr. 2009-0011-0018. 
Rakstrarætlanin hjá Kongshavnar havn fyri 2010 hevur hesi høvuðstøl: 
Havnagjøld   670.000,00 kr. 
Uppkrevjingargjøld  167.500,00 kr. 
Netto inntøka  502.500,00 kr. 
Útreiðslur: 
Fyrisiting     70.000,00 kr. 
Arbeiðsmarknaðargjøld      1.500,00 kr. 
Marknaðarføring    50.000,00 kr. 
Umhvørvið     10.000,00 kr. 
Rudding     70.000,00 kr. 
Útreiðslur   201 .500,00 kr.    
Úrslit áðrenn rentur  301.000,00 kr. 
Rentur     35.000,00 kr.  
Ársúrslitið er eitt avlop uppá  336.000,00 kr.   
  
Heimasíðan er niðurløgd, tí kommunurnar hava havnirnar á sínum 
heimasíðum. 
Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna løgdu fíggjarætlanina hjá 
Kongshavnar havn fyri 2010, soleiðis sum hon er uppsett. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 2/2010 Vegamál               
J. nr. 2009-0044-0031 
Felag vísir á eina skipan til stýring av gøtuljósum, sum kann gera tað 
møguligt at spara upp til 50% av elorkuni til gøtuljósini. 
 
Tekniska nevnd mælir til at kanna skipanina meira, áðrenn kommunan 
ger  meira við málið. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
 
 
 
Mál nr. 4/2010   Havnamál.        
J. nr. 2007-0046-0018. 
MJ Saltsøla hevur fyrispurning um bygningurin hjá teimum kann vera 
fluttur 10 metrar norðureftir, so møguleiki kann verða fyri uppíbygging 
suðureftir einaferð í framtíðini. 
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Í samband við avhendingina av arbeiðinum á havnaøkinum á Rætt, var 
áheitanin viðgjørd, og har var semja um, at kommunan skal fara so 
vandaliga um havnaøkið sum gjørligt 
Víst verður á, at um ætlanin verður at byggja suður úr høllini einaferð í 
framtíðini, so skuldi pláss verið fyri hesum, eftir at marinain er komin, 
og økið sunnanfyri er planerað niður í hædd, og verandi verjugarður 
tikin burtur. Eisini var møguleikin um at flyta útflýggingarhølið viðgjørt. 
Góðkenning frá Umhvørvisstovuni, og frá Arbeiðseftirlitinum fyriliggja 
í málinum.  
 
Tekniska nevnd mælir frá at flyta bygningin norðureftir, men mælir til at 
játta loyvið til at útflýggingarhølið verður flutt frá niðaru síðu til ovara 
síðu á høllini við atkomurampanum norðureftir.     
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt. 
 
 
Mál nr. 5/2010  Vegamál.         
J.nr. 2010-0044-0032 
Í samband við, at allar adressur í kommununi skulu hava eitt L-tal 
mælir tekniska nevnd til, at adressan Nesvegur 1 skal at eita  
Toftavegur 63. 
Markaskjalið millum Nes og Toftir er við henda bústað, men 
innkoyringin er frá Toftavegi. 
 
Tekniska nevnd mælir somuleiðis til, at gamli bústaðurin uppi í Forna, 
fær adressuna:  Gaddavegur 27b.   
 
Avgerð: Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr.  6/2010 Mentamál         
J. nr. 2009-0023-0065 
Skriv er móttikið 22.12.2009, um fíggjarligan stuðul til standmynd av 
Mikkjal D. á Ryggi. Í hesum sambandi verður gjørt eitt myndaspæl við 
myndum av bygdum í Føroyum, ið kann brúkast til ymiskt. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at kommunan stuðlar standmyndini av 
Mikkjal D. á Ryggi, og at okkara bygdir verða við í hesum myndaspæli, 
við at hava bygdamynd og lýsing av  øllum trimum bygdunum í 
kommununi Nes, Toftir og Saltnes.  
 
Fíggjarnevndini tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini um at 
stuðla við 10.000,00 kr. og at upphæddin verður tikin av kto. nr. 549000  
“stuðul” 
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggajrnevndini samtykt. 
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Mál nr. 8/2010  Skúlamál.       
J. nr. 2010-0021-0036.   
Føroya Kommunufelag hevur sent lógaruppskot um broyting í 
fólkaskúlalógini til ummælis hjá kommununum, og skulu møguligar 
viðmerkingar vera Mentamálaráðnum í hendi í seinasta lagið 03.02.2010. 
Føroya kommunufelag viðgerð uppskotið á fundi 12.01.2010 og verður 
hoyringsfundir í Mentamálaráðnum 26.01.2010. 
Uppskotið hevur sum endamál, at útvega landsstýrismanninum heimild til 
fyrisitingarliga, og í samstarvið við kommununrnar at broyta skúlabyg-
naðin, so verandi skúlar kunnu samskipast í størri eindir. 
Í stuttum eru broytingarnar hesar: 

1. Reglurnar um fólkaatkvøðu, í samband við, at kommunalir skúlar 
verða lagdir niður, verða tiknar av. 

2. Reglur um, at flokkar ikki kunnu umskipast eftir,  at næmingarnir 
eru býttir í flokkar, verða tiknar av. 

3. Landsstýrismaðurin fær heimild til at fara undir samráðingar við 
skúlamyndugleikararnar á staðnum til tess at skipa skúlasambond, 
sum samsvara við “sjálvbodnar kommunusamanleggingar og 
kommunal samstørv í sambandi við lógarbundnar uppgávur”. 

4. Landsstýrismaðurin fær heimild til í seinasta lagið 1. jan. 2011, at 
skipa skúlasambond, um so er, at kommunurnar í økinum ikki 
semjast um eina avtalu um skúlasamband. 

5. Landsstýrismaðurin skipar læraratalið í hvørjum skúlasambandi 
ella skúla í mun til næmingatalið. 

 
Mentanarnevndin mælir til, at tikið verður undir við nevndu broytingunum 
í uppskotinum, uttan við broyting nr. 1 og 4, tí  Mentanarnevndin metir, at 
hesa heimild eigur kommunan at hava, bæði viðv. niðurlegging  og 
varðveitslu av skúlunum, og skal ikki latast yvir til landsstýrismannin at 
gera av.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 
   
 
Mál nr. 9/2010   Mentamál.       
J. nr.2010-0023-0066  
Umsøkn um at seta upp eitt listaverk í kommununi. Í skrivi verður heitt 
á Nes kommunu, um at listaverkið kann vera sett upp á einum hóskandi 
stað í kommununi, allarhelst úti á Nesi. 
Standmyndin/Skulptururin er gjørd/ur úr jarnrørurm sum eru 5,5 cm, 4 
cm og 3 cm tjúkkur við eini rustfríari plátu sum er 2,5 metrar til 
longdar, fóturin er 2,25  metur í diametur, hann verður (sandblástur og 
lakkeraður við klárum lakki) so tað verður ein blankur skulpturur, sum 
listamaðurin nevnir “solfang” . 
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Mentanarnevndin mælir til, at kanna tilboðið,  og at tað verður viðgjørt 
serstakt av kommununi saman við fornminnissavninum, listafólkum 
o.ø., áðrenn endalig støða verður tikin til málið.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 

 
 

 
 
Mál nr. 13/2010  Trivnaðarmál.     
J. nr. 2010-0031-0079. 
Í skrivið dagf. 16.12.2009 boðar Nærverkið 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. 
Í svarskrivinum boðar Nærverkið frá, at ongin stuðul verður veittur til 
høliskostnaðin. 
Mattænastuna, ið hevur 1.sta prioritet,  hevur fingið játtað 77.549,00 kr., 
og koyritænastna hevur fingið játtað bert 24% av umsóknini. 
Grundin til hetta er, at á fíggjarlógini fyri 2010 eru avsettar 2,806 mió. kr. 
meðan innkomnar umsóknir eru uppá 5,229 mió. kr. 
Avgerðin kann kærast innan 4 vikur, og tað hevur kommunan gjørt, og vit 
biða um, at játtanin til okkum verður hækkað upp í 126.500,00 kr. við tí 
grundgeving, at útreiðslurnar til mattænastuna eru, høliskostnaður 
undantikin: 
Løn  145.000,00 kr. 
Koyripeningur     8.500,00 kr. 
Matur    55.000,00 kr. 
  208.500,00 kr. 
Brúkaragjøld  - 82.000,00 kr. 
Kostnaðurin sostatt 126.500,00 kr.  
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at kommunan í fyrsta umfari tekur hetta til 
eftirtektar og tekur spurningin upp aftur til viðgerðar, tá svar uppá 
kæruna fyriliggur.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 14/2010   Barnaansingarmál.     
J. nr.2010-0031-0081  
P/F Lóður bjóðar seg til at gera eina nøgdsemiskanning innan 
barnaansingina í Nes kommunu, sum umfatar dagrøktina, barnagarðin og 
frítíðarskúlan. 
Kanningin kann gerast á vári 2010 og úrslitið kann verða klárt innan 1. 
okt. 2010.   
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Kostnaðurin er 14.000,00 kr. fyri hvønn stovn, ella um kanningin verður 
gjørd fyri allar stovnarnar í senn, so er kostnaðurin 40.000,00 kr. 
Prísirnir eru uttan mvg.. 
  
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.  
  
Avgerð: Bygdaráðið samtykti at taka hetta mál av skránnið fyri henda 
fundin. 
 
 
 
Mál nr. 17/2010  Fíggjarmál – 2. viðgerð.   
J. nr. 2009-0014-0004   
Samtykt á eyka bygdaráðsfundi, 22.12.2009 
 
Uppskot frá fíggjarnevndini um at flyta lánið. 
 
Grundað á treytir/rentu mælir fíggjarnevndin til, at Nes kommuna 
flytur lánið áljóðandi 29.590.000 kr frá Eik Banka yvir í Føroya Banka. 
 
Á fundi hin 22.12.2009 samtykti bygdaráðið, at lánið áljóðandi 
29.590.000 kr. verður innfríðað í Eik banka, og flutt í Føroya Banka. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti endaliga, við 2. viðgerð, tilmælið frá Fíggjarnevndini og fyrr gjørdu 
samtyktina í bygdaráðnum 22.12.2009, um at flyta lánið frá Eik Banka yvir til Føroya Banka. 
 
 
Mál nr. 18/2010 Umhvørvismál. 
J. nr. 2010-0047-0019 
Umhvørvisverkætlanir. 
 
Innlendismálaráðið hevur boðað frá, at nú kunnu kommunurnar o.o.  
søkja um stuðul til ymiskar umhvørvisverkætlanir. 
Tær stuðuljáttanir sum søkjast kunnu um eru: 

 Játtan til frama fyri viðarvøkstur   
 Játtan til umhvørvisverndartiltøk. 
 Játtan til alternativar orkuætlanir. 

 
Spurningurin er, hvørjar ætlanir kommunan skal søkja um stuðul til. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti,  at senda somu umsóknir sum seinasta ár, tá eingin stuðul varð 
veittur. 
  


