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Bygdaráðsfundurin hin 28.03.2007 
 
Mál nr. 28/2007  Havnamál 
 
Í umsókn dagfest 26.03.2007 sendir Bátafelagið skriv til kommununa, og boðar 
frá, at bátastevnan verður leygardagin 5. mai 2007, við mongum tiltøkum, og at 
orsakað av, at landingarmiðstøðin fekk trupulleikar við Heilsufrøðisligu 
Starvstovuni seinast, hava teir gjørt av at leiga eitt telt frá Tórshavnar ítróttarráð, 
sum er 30 metur langt og 20 metur breitt, og søkja hervið um stuðul frá 
kommununi uppá hesar 20.000,00 kr. . 
 
Mentunarnevndin hevur viðgjørt umsóknina og mælir til at játtað Bátafelagnum 
15.000,00 kr.  
Fíggjarnevndini viðgjørdi umsóknina, og orsaka av, at felagið ikki longur 
sleppur inn á fiskavirkir við sínum tiltøkum, má felagið nú til at leiga telt fyri at 
kunna hava nakað innandurða. Sæð í ljósinum av, at bátafestivalurin í 
veruleikanum er okkara bygdastevna, mælir fíggjarnevndin til, at játtað 
Bátafelagnum 20.000,00 kr. í studningi til tiltakið. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini um at játta kr.15.000 fekk 4 atkvøður fyri. Og harvið 
samtykt.  
 
 
 
 
Mál nr. 29/2007   Jarðarmál. 
 
Hin 11.03.2007 søkja Marjun og Haldor Gaardbo, Toftir, um at fáa til keyps 
eitt grundstykki til sethús í trøðni hjá teimum úti á Gørðum. 
Stykkið sum tey biða um, er har leivdirnar av teimum gomlu húsunum á 
Gørðum eru, og ynskja innkoyring frá verandi vendiplássi á Agninum. 
Grundstykkið er burtur av matr. nr. 61, 148 og 698. 
 
Tekniska nevnd kann ikki játta loyvið til, at tey fáa loyvi til at ogna sær 
umbidna grundstykkið, orsakað av: 
At hetta liggur tvørtur um markatalsbygdirnar Nes-Toftir, og letur seg ikki 
matrikkulera. 
At tað er ikki avlagt sum íbúðarøki í býarætlanini. 
Grundstykkir eru fram við vegnum út á Garðar, í markatalsbygdini Nes. 
Tekniska nevnd mælir til, at Marjun og Haldur Gaardbo fáa loyvi til at ogna 
sær grundstykki nr. 2 á Gørðum. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd  var samtykt.   
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Mál nr. 30/2007  Jarðarmál. 
 
Í umsókn dagf. hin 13.03.2007 søkir Allan við Rætt, Toftir, um at fáa 
grundstykkið matr.nr.383e, við Høganesveg til keyps.  
 
Tekniska nevnd mælir til, at Allan við Rætt, Toftir, fær loyvi til at ogna sær 
nevnda grundstykkið. Hetta merkir, at kommunan skal ogna sær stykkið frá 
Búnaðarstovuni, til at selja víðari til keyparan. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var samtykt. 
 
 
 
 
Mál nr. 31/2007   Byggimál. 
 
Hin 02.03.2007 sendir Højgaards Handilsvirki umsókn um ávegis loyvi til at 
byggja ein íbúðarblokk við 4 íbúðum, á uml. 110 m² til støddar. 
Grundøkini eru matr. nr. 699bh og partur av 699a, og vilja teir hava at vita: 
1. Um gjaldingin av grundstykkunum kann útskjótast til íbúðurnar eru       
innilokaðar.  
2. Kann byggingin hava eina frástøðu frá vegi uppá 3. metur.  
3. Kann kommunan asfaltera økið frá vegi til húsavegg.    
 
Á tekning dagfest 07.03.2007  frá Teknisku deild sæst plaseringin. 
 
Tekniska nevnd mælir til at játta Højgaards Handilsvirkið byggiloyvið til 
ætlaðu 4 íbúðirnar við hesum ásetingum: 

1. At gjaldingin kann útskjótast til íbúðurnar eru innilokaðar. 
2. At frástøðan frá vegi verður 5 metur. 
3. At kommunan ikki asfalterar tún, tað er siðvenja, at fólk sjálvi gera 

av, hvussu teirra tún skal gerast og innrættast. 
4.  

Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
 
 
 
 
Mál nr. 32/2007   Byggimál. 
 
Fyrispurningur frá fyrisitingini um útbygging av kommunuskrivstovuni, 
teknisku deild og fundarhølinum.  
 
Tekniska nevnd mælir til at gera millumbygningin millum bæði húsini samb. 
uppskot 1,  frá Ark. Albert Isfelt, og mæla til at umsitingin fær heimild til at 
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avgreiða málið, og skal Tekniska deild gera fasadutekning av 
millumbygninginum.  
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd, avsett er 
525.000 kr. Til endamálið.  
 
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 33/2007   Jarðarmál. 
 
Arbeiðið at bjóða planeringina av grundøkinum til Blákrossheimið og 
vegagerðina, kloakkina og vatnleiðingina í hesum sambandi, út millum 
arbeiðstakarar í kommununi hevur verið gjørt, og hin 16.03.2007 skuldu 
tilboðini latast inn. 
Tað kom eitt tilboð uppá arbeiðið og var tað frá Sp/f Vestcon, sum bjóðar 
seg til at gera arbeiðið fyri:  788.966,00 kr. uttan mvg. 
 
Tekniska nevnd mælir til at taka av innkomna tilboðnum frá Sp/f Vestcon, 
uppá 788.966,00 kr. uttan mvg. 
   
Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingini hjá Teknisku nevnd og mælir til 
at taka 380.000,00 kr. av kto. nr. 100115 “planering av grundøkinum til 
Blákrossheimið” meðan fíggingin til restina  av arbeiðinum sum er  
vegagerð, kloakkering, vatnleiðing v.m. til økið, uml. 410.000,00  verður 
tikin av tøkum peningi. 
 
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
Petur J. Petersen var úti meðan málið var viðgjørt. 
 
 
  
Mál nr. 34/2007   Vegamál 
 
Uppskot til avtalu við Landsverk um yvirtøku av: 

1. landsvegnum frá Agninum og út á Líðarenda. 
2. landsvegnum úr Oyrunum og út til Nesá. (á Agninum) 

Og hvørjar viðmerkingar kommunan hevur til hesa, tí tað er av týdningi, at 
kommunan fær ræði á vegnum, fyri at grundstykkini við Nesveg kunnu vera 
frámatrikkulerað, og íbindingar kunnu gerðast.. 
 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi avtaluna úti á Nesi og hevði hesar viðmerkingar: 
Til vegin frá Nesá og út á Líðarenda, hevur nevndin ongar viðmerkingar til, tó 
skal kannast, um LV hevur nakra avtalu við borgarar.  
Vegurin frá kirkjuvegnum og inn har Agnið byrjar:   
Skal vegurin frá Torkildsheyggi og norður til Thomas Dam, breiðkast áðrenn asfalterað verður?. 
(Landsverk hevur gjørt avtalu við Leivur á Torkilsheyggi, um at flyta garaguna oman, tá vegurin 
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verður breiðkaður, og skal LV hava ábyrgd av hesi avtalu ). Breiðkingin úti á Nesi verður viðgjørd 
saman við Landsverk. 
Nes kommuna yvirtekur landsvegin frá Agninum og út á Líðarenda, fría frá 
øllum avtalum sum Landsverk møguliga hevur gjørt við eigarar fram við 
landsvegnum. 
Strekkið frá í Oyrunum har rundkoyringin skal gerðast og út til Nesá (á 
Agninum) var viðgjørt, og tikið var undir við viðmerkingunum, sum gjørdar 
vóru til hetta strekkið. 
Tekniska nevnd mælir til at yvirtaka vegastrekkið leysa av øllum avtalum, 
sum Landsverk møguliga hevur gjørt við eigarar fram við landsvegnum. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingini frá Teknisku nevnd at yvirtaka 
landsvegin frá Agninum og út á Líðarenda í fyrsta umfari, og harumframt 
arbeiða víðari við vegastrekkinum Toftir-Nes. 
    
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
 
Mál nr.  35/2007   Umhvørvismál.  
  
Campingpláss í Fossdali. 
Í umsókn dagfest 11.02.2007  søkja  Sonni Johannesen, Steinolv 
Gudmundson og Búgvi Johannesen um loyvi til at gera eitt campingpláss í 
Fossdali, nakað niðan frá brúnni, tvørtur um Fossdalsá og niðaneftir. 
Økið, sum teir biðja um til campingpláss er uml. 30.000 m² og er staðið 
merkt av á viðlagda yvirlitskorti. 
Tekniska nevnd fer seinni yvir í Fossdal at kunna seg um umstøðurnar og 
verður málið so viðgjørt á næsta fundi  hjá Teknisku nevnd. 
 
Tekniska nevn mælir til, at umsóknin verður játtað, við teirri treyt:  
At umsøkjarin syrgir fyri: 

Ø vatn og kloakk 
Ø Vegagerðini  
Ø loyvi frá Friðingarmøguleikunum,  
Ø loyvi frá Hagastýrinum,  
Ø annars øll onnur loyvi. 
Ø at koma við neyðugum tekningum, sum kommunan kann taka støðu 

til, fyri at kunna gera neyðugar broytingar í býarætlanini. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt. 
 
 
Mál nr. 36/2007  Byggimál. 
 
Í umsókn dagfest 22.02.2007 søkir Eyðun Anthoniussen, Toftir, um 
byggiloyvi til sethús sambært innsendu tekning á matr. nr. 415ø. 
Tekning av húsunum dagf. 22.02.2007  er viðløgd. 
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Tekniska nevnd mælir til at játta byggiloyvið Eyðun Anthoniussen við 
hesum treytum:  

Ø At bygt verður sambært innsendu tekning.  
Ø At bygt verður sambart byggireglugerðina. 

 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt. 
  
  
 
Mál nr. 37/2007 Skúlamál      (mál nr.7 frá seinasta fundi) 
Umsøkn um stuðul. 
Frágreiðing: 9. flokkur í Tofta skúla hevur ætlanir um at fara á vitjan í 
Hveragerði í apríl 2007. 
Við á ferðini verða 16 næmingar og 3 leiðarar. 
Túrurin kemur at kosta uml. kr. 6.500,00 fyri hvønn, ella íalt uml. 
123.500,00. Hetta er fyri ferðaseðil, uppihald og útferðir. 
 
Umsøkn um at Nes kommuna vil stuðla hesum túri við eini 
peningaupphædd. Tey síggja henda túr sum ein part av samstarvinum við 
Hveragerði. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at kommunan stuðlar námsferðina hjá 9 flokki, 
við kr. 5.000,00. 
Stuðulin verður veittur fyri arbeiðið, sum flokkurin kemur at gera hjá 
kommununi, eftir ávísing frá Teknisku deild. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentunarnevndini samtykt. 
 
Mentunarnevndin mælir 28.03.07 til, at kr.5.000 eisini verða játtaðar av 
vinarbýðarkontuni, so íalt verður stuðulin kr.10.000,00 
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentunarnevndini samtykt. 
 
 
 
Mál nr. 38/2007 Umhvørvismál 
 
Í skrivi dagfest 19.03.2007 søkir 7. flokkur í Tofta skúla um fíggjarligan 
stuðul til eina mámsferð til Norra á vári 2008, har eisini verður vitja ein 
norskan klassa sum var og vitjaði her á Toftum í 2006. 
 
Mentanarnevndin mælir til at játta 7. flokki í Tofta skúla 5.000,00 kr. sum 
tey gera tilsvarandi arbeiði fyri, í samstarvi við Teknisku deild. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentunarnevndini samtykt. 
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Mál nr.  39/2007   Umhvørvismál. 
 
Í skrivi dagfest 12.03.2007 sendir Súni í Hjøllum eitt uppskot um hvussu 
Nes kommuna kann halda 40 ára dagin, komandi 1. apríl, sum sjálvstøðug 
kommuna.  

• At skúlin skipar fyri evnisdøgum um Nes kommunu í heyst. 
• At lata Bygdasavninum 40.000,00 at fyriskipa eina kvøld- og 

mentanarløtu fyri bygdafólkinum, einaferð í heyst.  
• At lata stovnunum lagkøku fríggjadagin 30.03.2007. 
• Í samband við vinarbýarsamstarvi við Hveragerði fer bygdaráðið 

eina kunningarferð til Ísland. 
•  

Mentunarnevndin tekur undir við at hátíðarhalda dagin, og at 
kommunan vendir aftur til tann fíggjarliga partin, tá málið er nærri 
viðgjørt. 
 
Avgerð: Uppskotið samtykt. 
 
 
 
 
Mál nr. 40/2007  Trivnaðarmál. 
 
Nes kommuna hevur fingið játtað ein stuðul til mattænastuna til 
pensjónistar uppá 150.000,00 kr. og eina játtan at koyra matin út, uppá 
50.000,00 kr. 
Ùt frá játtanini kann eitt fólk vera sett í arbeiðið 3,5 tímar pr. dag alt árið.  
 
Trivnaðarnevndin hevur viðgjørt málið. Spurningurin er, um lýsast skal 
eftir fólki, ella kommunan skal biða fólk til mattænastuna, við tað at 2007 
er eitt  royndarár, og penignurin er játtaður bara fyri eitt ár. 
 
 Avgerð: Bygdaráðið samtykti fylgjandi: 

Ø At søkjast skal eftir fólki. 
Ø At matur skal gerast 5 dagar um vikuna. 
Ø At arbeiðið verður 3,5 tímar um dagin. 
Ø At viðkomandi skal kunna koyra matin út. 
Ø At lønin verður eftir avtalu.  

 
 
Mál nr. 41/2007 Jarðarmál 
 
Hin 09.02.2007 søkir Margareth í Stórustovu um grundstykki til sethús. Hon 
hugsar um matr. nr. 357f, nr. 337a og nr. 357c. 
Eisini hevur hon fyrispurning um húsini niðri á Rætt   
 
Tekniska nevnd mælir til, at játta Margareth í Stórustovu stykkið matr.nr.337a  
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Tekniska nevnd mælir til at húsini niðri á Rætt verða boðin út til niðurtøku, 
ella burturflytan, og kemur kommunan at seta treytir í samband við 
møguliga flytan av húsinum.   
 
Avgerð. Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt. 
 
 
 


