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Bygdaráðsfundur: 28.11.2016  kl.  16.00  til kl. 18.40 

Fundarstað:                        Fundarhøli 

Hjástødd: Jóhannus Danielsen x  

 Súni í Hjøllum x   

 Elin á Torkilsheyggi burturstødd           

 Niclas Davidsen x         

 Mortan Højgaard x        

 Jákup Olsen  x         

 Súnfríð Jacobsen x         

 Marjun Gaardbo skrivari x         

    

Til viðgerðar: 

 

Mál nr. 123/2016 Alment virksemi yvirhøvur 

J.nr. 00.32.10-S08-2-16 

Málslýsing 

Fíggjarætlan 2017- triðja viðgerð 

 

Fyrsta viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2017 var á bygdaráðsfundi 26.09.2016, og onnur viðgerð av 

fíggjarætlanini fyri 2017 var á bygdaráðsfundi 31.10.2016. 

 

Í samb. við triðju viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2017 mælir fíggjarnevndin til at hesa 

broytingar verða gjørdar: 

 

                                                           tkr. 

§20 Kommunuskattur                      1.000 

Broytingar í alt                              1.000   

 

Rakstur tkr.  2017  2016  Munur  % 

§1 Kommunal fyristing  4.296  4.341  -45    -1,0 

§2 Almanna- og heilsumál  15.370  15.077  293  1,9 

§3 Børn og ung  10.479  10.728  -249  -2,3 

§4 Undirvísing  3.582  3.564  18  0,5 

§5 Mentan og frítíð  3.411  3.065  346  11,3 

§6 Teknisk mál  3.936  3.972  -36  -0,9 

§7 Kommunalt øki  2.682  2.623  59  2,3  

Rakstur í alt  43.756  43.370  386  0,9 

 

§20 Inntøkur v.m.  47.904  44.484  3.420  7,7 

 

Úrslit áðrenn íløgur  4.148  1.114  3.034  182,6 
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Íløgur tkr.  2017  2016  Munur  % 

§2 Almanna- og heilsumál  210  320  -110   

§3 Børn og ung  0  2.657  -2.657   

§4 Undirvísing  600  0  600   

§5 Mentan og frítíð  148  500  -352   

§6 Teknisk mál  1.590  2.592  -1.002   

§7 Kommunal virki  600  597  3   

Íløgur í alt  3.148  6.666  -3.518  -52,8 

 

Úrslit aftaná íløgur  1.000  -5.552  6.552  118,0 

 

Afturgjald av skuld  2.660  2.456  204  8,3 

 

Av tøkum peningi  1.660  5.008  -3.348  -66,9 

 

Lántøka  0  3.000  -3.000 -100,0 

 

Fíggjarnevndin mælir til at skattaprosentið er óbroytt 20,50 % og at 

barnafrádrátturin er óbroyttur, kr. 5.000. 

 

Fíggjarnevndin mælir til at afturgjald av skuld verður fíggjað við úrslit aftaná 

íløgur, og tøkum peningi. 

 

Tilmælir 

Á fundi 25.10.2016 mælir Fíggjarnevndin til, at skattaprosentið verður óbroytt 20,5 %, og at 

barnafrádrátturin verður óbroyttur kr. 5.000. 

 

Á fundi 25.10.2016 mælir Fíggjarnevndin til, at afturgjald av skuld verður fíggjað við tøkum peningi. 

 

Avgerð 

Á bygdaráðsfundi 31.10.2016 var tilmælið frá Fíggjarnevndini um fíggjarætlanina 

fyri 2017 við aðru viðgerð einmælt samtykt. 

 

Tilmælir 

Á fundi 22.11.2016 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við triðju viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2017  

soleiðis, sum hon er uppsett. 

 

Á fundi 22.11.2016 mælir Fíggjarnevndin til, at skattaprosentið, við triðju viðgerð av  

Fíggjarætlanini fyri 2017, verður óbroytt 20,5 %, og barnafrádrátturin verður óbroyttur kr. 

5.000. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 124/2016 Alment virksemið yvirhøvur 

J.nr. 00.32.10-S08-12-15 

Málslýsing 

Onnur viðgerð av eykajáttan til Barnaverndartænastuna. Fyrsta viðgerð var á bygdaráðsfundi 

31.10.2016. 

 

Í skrivi 17.10.2016 søkir Barnaverndartænastan um eina eykajáttan til fíggjarárið 2016  áljóðandi 1,1 

mió kr., har parturin hjá Nes kommunu er 223.000 kr. 

 

Tilmælir 

Á fundi 20.10.2016 mælir Trivnaðarnevndin til at játta  Barnaverndartænastuni eina eykajáttan  

á kr. 223.000. 

 

Á fundi 25.10.2016  tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá  Trivnaðarnevndini,       

og at peningur verður tikin av tøkum peningi. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt, á bygdaráðsfundi  

31.10.2016. 

 

Tilmæli 

Á fundi 22.11.2016 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð av eykajáttanini  

til Barnaverndartænustana. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 125/2016  Alment virksemið yvirhøvur  

J.nr.00.22.02-G01-1-16 

Málslýsing 

Kommunan skal áseta og lýsa teir almennu bygdaráðsfundirnar fyri komandi ár. Undanfarna ár vóru 

bygdaráðsfundirnir mánadagar kl. 18.00. Uppskot til bygdaráðsfundirnar í 2017, sum skulu verða 10 í 

tali, eru: 

 

Fundir í 2017: 

Mánadagin   30. januar 

27. februar 

27. mars 

01. mai 

29. mai 

26. juni 

28. august 

25. septembur 
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30. oktobur 

27. novembur 

 

Nevndarfundirnir í 2017 eru í viku: 

3-7-11-16-20-24-33-37-42-46 

 

Tilmæli  

Á fundi 22.11.2016 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við, at bygdarráðsfundirnir fyri 2017 

verða, sum ásett omanfyri. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 126/2016 Alment virksemið yvirhøvur 

J.nr. 00.32.10-S08-09-15 

Málslýsing 

Fyrsta viðgerð av reguleringum á fíggjarætlanini 2016  

 

Fyrisitingin hevur gjøgnumgingið raksturin higartil í ár, framroknað alt árið 2016 og samanborið 

við løgdu fíggjarætlanina fyri 2016. Fyrisitingin mælir til fylgjandi reguleringar á fíggjarætlanini 

fyri 2016: 

 

Rakstur tkr. 

§1 Kommunal Fyrisiting -192 

§2 Almanna- & Heilsumál 79 

§3 Børn & Ung -252 

§4 Undirvísing -70 

§5 Mentan & Frítíð 73 

§6 Teknisk mál -282 

§7 Kommunal virki 285 

Rakstur í alt -359 

 

Íløgur 

§2 Almanna- & Heilsumál 100 

§3 Børn og ung 854 

§4 Fólkaskúlin 17 

§5 Mentan og Frítíð 333 

§6 Teknisk mál -1.145 

§7 Kommunalt virki 200 

Íløgur í alt 359 

Úrslit av reguleringum 0 

 

Eisini mælir fíggjarnevndin til at tkr. 3.000 sum eru samtyktar, tann 30.11.2015 í samb. við fíggjarætlan 

fyri 2016 og tann 29.03.2016, at fíggja við lántøku, ístaðin verða fíggjaðar við tøkum peningi.  
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Tilmæli 

Á fundi 22.11.2016  mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við reguleringunum á fíggjarætlanini fyri 

2016. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 127/2016 Ognir og hølir  

J.nr. 82.11.00-P20-2-15 

Málslýsing 

Í skrivi 25.09.2016 heitir skúlastýrið á Nes kommunu, um at seta pening av til komandi ár til útiøki 

skúlans.  

 

Tilmælir 

Á fundi 16.11.2016  mælir Tekniska nevnd til at kr. 100.000 verða avsettar til útiøkið skúlans, og at 

Tekniska nevnd fer at arbeið við eini ætlan fyri útiøkinum, sum so verður lagt fram fyri skúlastýrinum 

og leiðslu skúlans.  

 

Á fundi 17.11.2016 tekur Mentanarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 

 

Á fundi 22.11.2016 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini og Teknisku 

nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Fíggjarnevndini, Mentanarnevndini og Teknisku nevnd vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 128/2016 Havnir og floghavnir     

J.nr. 08.03.25-P20-5-16 

Málslýsing 

Í skrivi 25.10.2016 bjóðar Sp/f Rókin seg fram at bora og spreingja norðureftir fyri ídnaðarøkinum  

við Rætt. 

 

Sp/f Rókin ætlar,  at fáa kjarnugrótið og kommunan fær so tað stóra gróti (dekkgrót).  

 

Tilmæli 

Á fundi 16.11.2016 mælir Tekniska nevnd frá at taka av tilboðnum frá S/f Rókin grundað á, at 

kommunan hevur ætlanir um at gera nýtslu av grótinum. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 129/2016 Parkir frítíð/ítróttarannlegg og lendisrøkt v.m.   

J.nr. 04.03.00-P20-4-16 

Málslýsing 

Í skrivi 31.10.2016 søkir nevndin fyri spæliplássið í Saltnesi um fíggjarligan stuðul í 2017 fyri at gera 

spæliplássið liðugt, og fríðka um økið rundan um sparkivøllin í Rók. 

 

Tilmælir 

Á fundi 16.11.2016 mælir Tekniska nevnd til, at játtanin til spæliplássi í Saltnesi verður kr. 20.000 í 

2017, og at arbeiðið verður gjørt í samráð við teknisku deild hjá kommununi.  

  

Á fundi 17.11.2016 tekur Mentanarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 

 

Á fundi 22.11.2016 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini og Teknisku 

nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Fíggjarnevndini, Mentanarnevndini og Teknisku nevnd vóru einmælt samtykt.  

 

Mál nr. 130/2016 Bygningsregulering, grundstykkir og reglugerð 

J.nr. 02.00.00-P15-1-16 

Málslýsing 

Í byggireglugerðini hjá Nes kommunu er neyðugt at gera nakrar tillagingar, soleiðis at  byggireglugerðin 

er í samsvar við byggisamtyktina hjá kommununi. 

 

Tilmæli 

Á fundi 16.11.2016  mælir Tekniska  nevnd til at reglugerðin verður tillagað soleiðis, at reglugerðin er í 

samsvar við byggisamtyktina fyri Nes kommunu. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 131/2016 Bygningsregulering, grundstykkir og reglugerð 

J.nr. 02.34.02-P20-47-16 

Málslýsing 

Í skrivi móttikið 10.11.2016 søkir Axel Rasmussen um at fáa hjallin sum stendur við Heygshúsini, og 

flyta hjallin til matr. nr. 461a. Søkt verður eisini um byggiloyvi til hjallin. 

 

Tilmælir  

Á fundi 16.11.2016  mælir Tekniska nevnd til at umsøkjarin kann ognar sær hjallin fyri kr. 1. 000, og 

loyvi verður givið til, at hjallurin verður fluttur  á matr. nr. 461a,  fyri umsøkjarans rokning og eftir 

ávísum treytum. 

 

Á fundi 22.11.2016 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 
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Avgerð 

Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Teknisku nevnd vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 132/2016 Havnir og floghavnir 

J.nr.08.03.26-P20-1-16 

Málslýsing 

Í skrivi 14.11.2016 søkir Christian Andreassen adv., vegna Tunnilsfelagið, at fáa til keyps 70 m² burtur 

av matr. nr. 746a Tofta bygd, sum skal brúkast í samb. við frámatrikkulering av portalinum. 

 

Tilmælir 

Á fundi 16.11.2016  mælir Tekniska nevnd til at selja 70 m2 lendi, matr. nr. 746a, til Tunnilsfelagið.  

 

Á fundi  22.11.2016 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini og Teknisku nevnd vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 133/2016 Havnir og floghavnir    

J.nr. 08.03.26-P20-2-16 

Málslýsing 

Í skrivi 15.11.2016 søkir Teknistovan í Gøtu, vegna Landingarmiðstøðina á Toftum, um byggiloyvi til 

frysti- og turkirúm norðanfyri virkisbygningin á matr. nr. 435e.  

 

Tilmæli 

Á fundi 16.11.2016 mælir Tekniska nevnd til at játta Landingarmiðstøðini byggiloyvi til frysti- og 

turkirúm, eftir ávísum treytum: 

 

Niclas Davidsen var úti, meðan málið var viðgjørt. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Niclas Davidsen var úti, meðan málið var viðgjørt. 

 

Mál nr. 134/2016 Veitingarvirksemið el, vatn o.a.  

J.nr. 13.00.00-P20-1-16 

Málslýsing 

Í samband við, at kommunan hevur fingið eina umsókn um innleggjan av vatnið, kloakk, el v.m., í eitt 

av neystinum í Krabbur, hevur tekniski leiðarin gjørt eina kostnaðarmeting av at leggja leiðingar til 

neystini í Krabbur. Samlaður kostnaður fyri leiðingarnar er kr. 262.800 uttan mvg. 
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Tilmælir 

Á fundi 16.11.2016 mælir Tekniska nevnd til leiðingar verða lagdar til neystini eftir tørvi, og at 

íbindingargjaldið verður kr. 15.000. 

 

Á fundi 22.11.2016 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Teknisku nevnd vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 135/2016 Havnir og floghavnir  

J.nr. 08.03.26-P20-1-16 

Málslýsing 

Nes kommuna hevur verið í samráðingum við Tunnilsfelagið um býti av grótið frá tunnilsverkætlanini 

Eysturoyarmegin, og fyriliggur eitt uppskot til avtalu um grót, frá tunnilsverkætlanini Eysturoyarmegin. 

Samlaða nøgdin er 409.000 pfm3 , har m.a. framgongur, at  lykilin býtt verður eftir er: 

 

Sjóvar kommuna 20%. 

Runavíkar kommuna 58. 

Nes kommuna 22%. 

 

Grótið verður siglt av byggiplássinum við tunnilsmunnan á Strondum. Tunnilsfelagið fyllir grótið í bát. 

Nes kommuna hevur ábyrgdina av grótinum tá tað er fylt í bátin.  

 

Bygdaráðið skal taka støðu  til um avtalan, sum nú fyriliggur, kann góðkennast. 

 

Avgerð 

Á bygdaráðsfundi 28.11.2016 var einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi avtalu. 


