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Bygdaráðsfundur 01.09.2008 
 
 
Mál nr.   92/2008   Fíggjarmál.   
J. nr. 2008-0031-0032 
 
Nes kommunan hevur fingið eitt tilboð uppá gummimáttir til at leggja undir 
reiggjurnar við Barnagarðin og flag til skráan aftanfyri máttirnar. 
Tilboðið er í tveimum, har tað eina tilboðið er uppá  85.000,00 kr. og hitt er 
uppá 70.000,00 kr.  
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at kommunan uppfyllir neyðugu trygdarkrøvuni  
í Barnagarðinum,  og tí keypur og leggur  lógarkravdu máttirnar undir 
reiggjurnar. 
Trivnaðarnevndin mælir eisini til, at kommunan keypir og leggur  flag á 
skráan, ið er aftanfyri gummimátturnar.   
 
Á seinasta bygdaráðsfundi var tilmælið frá Trivnaðarnevndini einmælt 
samtykt. 
 
Tí mælir Fíggjarnevndin nú til at taka peningin kr. 71.000,00 fyri máttirnar 
og 27.500,00 fyri flagið plus arbeiðsløn v.m. = kr.  120.000,00, av hesum 
kontiun: 
60.000,00 kr.  av kto. Nr. 310705   
40.000,00 kr. av kto. Nr. 320100  
20.000,00 kr. av kto. Nr. 640200  
 
120.000,00 kr. í alt 
 

Tilmælið frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru 
einmælt samtykt. 

 
 
Hetta er ein broyting í løgdu fíggjarætlanini sum skal hava tvinnar viðgerðir 
av bygdaráðnum, har tann fyrra var á fundi hin 23.06.2008 og tí verður hetta 
sett á skránna til aðru viðgerð á fundinum í sept.  
 
Avgerð: Bygdarráðið samtykti broytingarnar í fíggjarætlanini 2008 einmælt 
og er broytingarnar sostatt endaliga avgreiddar.  
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Mál nr. 93/2008   Jarðarmál 
 
Nes kommun hevur nú søkt Búnaðarstovuna og Ognarhagan um lendið 
úti á Heygum, og tí er spurningurin, hvussu hetta økið skal innrættast og 
hvat skal vera á hesum økinum.  
Kommunan kemur ikki at keypa og harvið eiga hetta økið fyrr enn í 
2009. 
 
Avgerð: Samtykt at málið verður tikið við í fíggjarætlanina fyri 2009.  
Ongin peningur er settur av til hetta økið í inniverandi árið. 
 
 
 
 
 
 
Mál nr. 94/2008   Umhvørvismál. 
 
Nú vindmyllur verða seldar og settar upp millum hús, hevur Umhvørvis-
stovan kannað ymisk viðurskiftir í samband við uppsetan og røkt av 
vindmyllunum. 
 
Tær smærru vindmyllurnar við einum spenni undir  2,00 metur krevja 
ikki umhvørvisgóðkenning, men hesar koma tó undir byggimál hjá 
kommununum. 
Tí mæla teir til, at kommunan ger nakrar nærri reglur og mannagongdir í 
samband við vindmyllurnar, viðv. stødd, trygging, festir, tilfar, atgongd, 
ljóð ella óljóð v.m. 
 
Tekniska nevnd tekur í prinsippinun undir við at geva loyvi til, at slíkar 
vindmyllur vera settar upp, tí hetta viðførir sparingar hjá húsarhaldunum, 
minkar um oljunýtsluna og reduserar co2 útlátið og er sostatt gott fyri 
umhvørvið, hinvegin er spurningurin um óljóð í nærumhvørvinum og 
um hesar eru trygdarliga í lagi, tá talan er um vind v.m.. 
Men áðrenn nakað loyvi verður givið til slíkar vindmyllur, mælir 
Tekniska nevnd til, at kommunan ger eina reglugerð við treytum fyri 
hesar vindmyllur, og bíðar til at játta byggiloyvi til hesar vindmyllur, til 
arbeiðsbólkurin sum Føroya Kommunufelag hevur sett niður hevur 
funnið fram til eina felags reglugerð og treytir fyri byggiloyvir til slíkar 
vindmyllur, og tá Tryggingin sigur gott fyri at tryggja hesar vindmyllur.   
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.   
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Mál nr. 95/2008  Byggimál 
 
Í umsókn dagfest 01.07.2008 søkir Remy á For, Nes  um byggiloyvi til 
ein hjall sum er 2x2 metrar til støddar við eini 45 grads takhelningi, har 
ovara síða á hjallinum fluktar við ovaru síðu á húsinum og við einum 
fráleika uppá 2,5 metrar frá suðurmarkinum. 
Á takið ætlar hann at leggja nakrar sólfangarar, og tí hevur hann hetta 
halli á tekjuni. 
Ongin tekning er viðløgd umsóknini. 
 
Tekniska nevnd krevur at fáa eina tekning av ætlaðu byggingini, áðrenn 
hon viðgerð umsóknina.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt. 
 
 
Mál nr. 96/2008 Byggimál 
 
Í umsókn dagf. 01.07.2008 søkir Remy á For, Nes  eisini um byggiloyvi 
til eina vindmyllu, sum ætlanin er at seta á ovaru síðu á hjallinum, og 
sum er einn  800 watt og 12 volt vindmylla, hvørs diametur  á bløðunum 
er 1,48 metrar. 
Ongin tekning er viðløgd umsóknini. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at hetta verður tikið upp á einum seinni fundi, 
Annars verður víst til treytirnar og tilmælið í mál nr. 136/2008.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.  
    
 
Mál nr. 97/2008 Vegamál. 
 
Í skrivinum dagf. 01.07.2008, vísur Remy á For, á, at í upprunaætlanin 
hjá Landsverk, fyri landsvegagerðina úti á Nesi, var at gera gongubreyt í 
ovara borð á vegastrekkinum Agnið-Líðarenda, og tí biður hann um, at 
kommunan nú ger gongubreyt í ovara borð á hesum nú kommunala 
vegastrekki, tí tað vildi gagnað øllum teimum nógvu fólkunum, ið eru til 
gongu, serliga tí onkur bilur koyrir í so skjótt á hesum strekkinum.  
 
Tekniska nevnd mælir til, at boða honum  frá, at kommunan ongar 
ætlanir hevur, í løtuni, at gera gongubreyt á hesum vegastekkið.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
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Mál nr. 98/2008  Byggimál. 
 
Í umsókn dagfest 17.07.2008 søkir Harry Johannesen, Høganesvegur 20, 
Toftir, um byggiloyvi til eina vindmyllu til sethús síni á ,matr. nr. 346. 
Ætlanin er at seta vindmylluna upp, beint oman fyri húsini.  
 
Tekniska nevnd mælir til, at hetta verður tikið upp á einum seinni fundi.  
Annars verður víst til treytirnar og tilmælið í mál nr. 136/2008.   
   
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 99/2008   Byggimál. 
 
Í umsókn dagfest 05.08.2008 søkja Hervør og Kári á Torkildsheyggi, 
Nes, um at fáa grundstykki til sethús til keyps, burtur av bóndabønum 
hjá Leivur á Torkildsheyggi, á Nesi, sunnanfyri grundstykkið hjá Astrid 
Gaardlykke,  niðanfyri Agnið.  
 
Tekniska nevnd mælir til, at  umsóknin verður gingin á møti og at 
kommunan keypur stykkið og at selja aftur til Hervør og Kára á 
Torkildsheyggi, annars at viðmerkja, at Agnið framvegis er landsvegur.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 100/2008   Havnamál. 
 
Í umsókn dagfest 18.08.2008 søkir Tofta Blákrossfelag um loyvi til at 
seta Teltið hjá Bátafelagnum, upp á havnalagnum, í samband við 
bygdastevnuna felagið ætlar at skipa fyri leygardagin hin 06.09.2008.  
Somuleiðis verður biðið um at fáa neyðugan streym til ljós og til tey 
elektrisku tólini, sum koma at vera brúkt í samband við dagin, ið byrjar 
kl. 15,00, við fyrilestrum, sangi, hugnaløtu v.m. umframt ymiskt til 
børnini.  
 
Tekniska nevnd mælir til at játta Bláa Krossi loyvi til at seta telti upp og 
fáa atgongd til streym v.m. til tiltakið á havnalagnum  á Toftum, 
leygardagin 6. sept . 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
 
Mál nr. 101/2008  Byggimál.  
 
Í umsókn dagfest 21.08.2008 søkir Hilmar Højgaard, Rókavegur 26, 
Saltnes, um byggiloyvi til eina vindmyllu til sethús síni. 
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Ætlanin er at seta vindmylluna upp oman fyri húsini, norðan fyri 
útbýgningin.  
 
Tekniska nevnd mælir til, at hetta verður tikið upp á einum seinni 
Annars verður víst til treytirnar og tilráðingina í mál nr. 136/2008.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
           
Mál nr. 102/2008   Mentamál. 
 
Í umsókn dagfest 28.05.2008 søkir Petur Pólson, Sandavági, um fíggjarligan 
stuðul í samband við fløgu útgávu, sum verður eitt stórt stig fyri føroyskan  
tónleik og fløguútgávu. 
 
Mentanarnevndin  mælir frá at játta nakran stuðul.    

 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentunarnevndini. 
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt 
samtykt. 
 
 
 
 
Mál nr. 103/2008  Mentamál. 
 
Í samband við, at kommunan skal søkja um stuðul til listaverk í skúlanum, 
bæði innan og eisini á t.d. vesturendan á 58ára skúlanum, krevst á flestu 
grunnum, at hesi vera gjørd og avtala millum kommununa, arkitektin og 
listafólkið, og tí hevur kommunan sett seg í samband við Albert Isfelt, um 
hvat fyri list kundi verið í skúlanum, og nú hevur Eli Smith boðað frá, at 
hann hevur tosað við Albert og heldur seg hava ein listarligan stíl, har 
motivið er Tofta vatn, søgnin um Nykin, og sum kundi verið hóskandi at 
brúkt í Tofta skúla.  
 
Mentanarnevndin mælir til, at skal eitt listarverk gerðast í samband við 
skúlan, skal hetta vera á vesturendan á 58bygningin, og bíða við møguligari 
list inni í skúlanum.  
Fundur eigur at vera millum skúlaleiðsluna, skúlastýrið og kommununa, 
sum í felag orða útbjóðingina og virðislønir til listarligu kappingina.   
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingini frá Mentanararnevndini. 
 
Avgerð: Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggajrnevndini vóru einmælt 
samtykt.  
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Mál nr. 104/2008  Mentamál. 
 
Í umsókn dagf. 13.06.2008 søkir Jákup M. Mikkelsen um stuðul í samband 
við ger av eini ”minnistalvu yvir teir sum fóru við ”Annu” hin 4. apríl 1924 
á Staðarbergi í Íslandi. 
Teir sum komu aftur í aftur, vóru grivnir í kirkjugarðinum í Reykjavík har 
ein gravsteinur er, men ongin navnapláta. 
Nú er avgjørt at gera eina minnistalvu við nøvnunum av øllum teimum 17 
monnunum sum fórust og er kostnaðurin 32.890,00 fyri sjálva minnis-
plátuna. 
Av teimum 17 sum sjólótust, vóru 8 úr Nes kommunu, meðan t.d. 5 vóru úr 
Leirvík, (har er eisini umsókn send til og Leirvík játtaði  ein stuðul uppá 
15.000,00 kr).  
 
Mentanarnevndin mælir til, at kommunan játtar 10.000,00 kr. til 
minnisplátuna eftir teir sum fóru við ”Onnu”.  

 
Fíggjarnevndin mælir til, at játtað 17.890,00 kr. til ”minnistalvuni” yvir teir 
sum fórust við  sluppini Annu. Mett verður, at játtanin skal síggjast í 
ljósinum av at sluppin Anna var heimahoyrandi her, og av teimum sum 
sjólótust vóru 8 her av plássinum.  
Peningurin skal takast av kto. Nr. 493640 ”stuðul ymisk endamál”. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.   
 
 
Mál nr. 105/2008   Mentamál. 
 
Nes kommuna søkti Løgmálaráðið um stuðul til  

1. ”Lundin við Kvíggjarheyggj”  
2.  ”Gøtan niðan til Toftavatn”  

Burtur av játtanini til frama fyri viðavøkstur. 
 
Í skrivum dagf. 15. Juli 2008, boðar Løgmálaráðið frá, at hvørgin av 
umsóknunum fær nakran stuðul. 
Viðv.  Økinum úti á Kvíggjarheyggi, halda teir ætlanina vera áhugaverda, 
men er so mikið avmarkað, at umsóknin ikki lúkar treytirnar í § 2 stk. 3. 
Viðv. Gøtuni til Toftavatn verður umsóknin ikki gingin á møti, men vit eru 
vælkomnir at søkja av nýggjum næsta ár. 
 
Mentanarnevndin hevur trupult við at góðtaka grundgevingarnar fyri 
avgerðirnar, og mælir tí til, at kommunan samtykkir at hava fund við 
Løgmálaráðið, so vit kunnu fáa at vita, orsøkirnar fyri at ongin játtan er til 
Nes kommunu, tá vit hava fleiri áhugaverdar umsóknir.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.  
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 Mál nr. 106/2008   Mentamál. 
 
SamVit hevur gjørt eina leiðbeining fyri tjalding og kampingpláss í 
Føroyum, og skal Mentanarnevndin gjøgnumganga hesa og koma við sínum 
viðmerkingar til tær ásetingar sum vera nevndar at koma at gjalda fyri 
komandi tjaldingar- og kampingspláss. 
 
Mentanarnevndin  mælir til, at kommunan heitir á  Kunningarstovuni í 
Runavík, um at kalla,  allar tær kommunurnar, sum eru saman um 
ferðavinnuna  í Eysturoy inn til ein felags fund, fyri at gjøgnumganga sjálva 
reglugerðina og fyri at finna fram til, um grundarlag er fyri einum ella 
tveimum hóskandi campingpláss í Eysturoynni, sum kommunuranr 
møguliga kunnu vera felags um at gera.   
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr.  107/2008   Skúlamál. 
 
Nes kommuna hevur søkt eftir vaskifólki til Tofta skúla, nú víðkanin av 
skúlanum verður tikin í brúk eftir summarsteðgin.  
 
6 umsóknir eru inkomnar til starvið: 
 
Mentanarnevndin tekur sjálva vaskingina og starvsfólkasetaninar upp á 
einum eykafundi.   
Á eykafundi hin 26.08.2008 viðgjørdi nevndin vaskingina í síni heild og 
mælir Mentunarnevndin til, at kommunan keypir eina gólvvaskimaskinu og 
at seta hesi 3 vaskifólk í starv: 
Beinta Anthoniussen 
Alis Jacobsen 
Tóra Jacobsen. 

 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentunar-nevndini at seta 
hesi vaskifólk í starv, og kundi staðfesta, at ein framrokning av kto. Nr. 
400110 vísur, at peningur er á løgdu fíggjarætlanini fyri 2008 til hesi 
vaskifólk, umframt at uml. 70.000,00 vera til keyp av eini vaskimaskinu.    
 
Avgerð. Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggajrnevndini vóru einmælt 
samtykt.  
 
 
Mál nr.  108/2008   Skúlamál. 
 
Í skrivi dagf. 11.08.2008 søkir svimjifelagið FLOT um fíggjarligan stuðul til 
eina svimjukapping, sum er í Køge Open seinast í oktober mánaða, har 16 
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svimjarar frá FLOT fara at kappast móti teimum bestu svimjarunum í 
Danmark, umframt luttakarum úr Svøríki. 
Kostnaðurin av túrinum er 90.000,00 kr. og vóna tey at fáa ein fíggjarligan 
stuðul, og samstundis takka tey fyri stuðulin seinasta ár. 
 
Mentanarnevndin mælir til at játta FLOT  kr. 5.000,00 til kappingina Køge 
Open 2008. – tað sama sum seinasta ár. 

 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentuanrnevndini.  
 
Avgerð. Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggajrnevndini vóru 
einmælt samtykt.  
 
 
    
 
Mál nr. 109/2008  Ansingarmál.  
 
Borgari vísir í skrivi á, at tey sakna tilboð innan barnaansingina, og spyr 
um nakrar ítøkiligar ætlanir eru um vøggustovu í kommununi.  
Tað hevði eisini verið hóskandi at gjørt eina nøgdsemiskanning í 
kommununi og um áhugi er fyri tíð, kundi hann staðið fyri hesi kanning 
saman við kommununi. 
     
Trivnaðarnevndin mælir til, at viðkomandi fær eitt skriv, har hann fær at 
vita, at kommunan hevur sett eina nevnd til at arbeiða við eini 
heildarætlan fyri ansingarøkið við serligum atlitið til barnagarð og 
vøggustovu, sum skal koma við einum álitið innan rímuliga tíð.  
Trivnaðarnevndin mælir harumframt frá, at ein ávísur borgari fær til 
uppgávu at gerða eina nøgdsemiskanning. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.   
   
 
 
 
 
Mál nr. 110/2008   Trivnaðarmál 
 
Hin 09.07.2008 sendir SPEKT roknskapin fyri umsorganararbeiðið í 
kommununi, sum vísur úrslitið av dagtilhaldinum og mattænastuni.  
 
Dagtilhaldið: 
Stuðulin frá  landinum var 267.995,00 kr. meðan útreiðslurnar vóru 
249.786,00 kr.  hetta merkir, at kommunan skal gjalda 18.209,00 kr. 
aftur til almannastovuna. 
Mattænastan: 
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Stuðulin frá landinum var 200.000,00 og gjaldið frá teimum sum hava 
fingið døgvera er 59.730,00 kr. í alt kr. 259.730,00.  
Útreiðslurnar hava verið 252.974,00 kr. og tað merkir, at kommunan 
skal gjalda 6.756,00 kr. aftur til Almannastovuna. 
Dagtilhaldið hevur verið saman í 99 dagar og Mattænastan hevur gjørt 
døgverðar í 160 dagar, og hava goldið  leigu til Vesturskin, hesar 
dagar, í alt kr. 129.500,00 kr.  
 
 
Trivnaðarnevndin staðfestur úrslitið, og mælir til at bygdaráðið góðtekur roknskapin. 

 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.   
 
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt 
samtykt.  
 
 
Mál nr. 111/2008  Trivnaðarmál 
 
Hin 27. august 2007 søkti Nes kommuna um 200.000,00 kr. í stuðli til 
mattænastuna og útbering av mati til pensjónistar. 
Í skrivi dagf. 15.07.2008 boðar Almannastovan frá, at Nes kommuna fær 
játtað  159.996,00 kr. sum svarar til 80% av umsóknini.  
Henda avgerð kann kærast innan 4 vikur til Kærunevndina í almanna- og 
Heilsumálum. 
 
Somuleiðis søkti Nes kommuna hin 27. August 2007 um 357.000,00 í stuðli 
til virksemi, sum er í Dagtilhaldinum. 
Í skrivi dagfest 15.07.2008 boðar Almannastovan frá, at teir hava avgjørt at 
játta Nes kommunu 250.968,00 kr. svarandi til 70 %, í stuðli til Dagtil-
haldið í 2008.     
Henda avgerð kann kærast innan 4 vikur til Kærunevndina í almanna- og 
Heilsumálum. 
  
Trivnaðarnevndin mælir til at taka av játtanini frá Almannastovuni. 

 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini, men 
grunda á príshækkan bæði á olju og matvørum og minni játtan frá 
Almannastovuni,  mælir  fíggjarnevndin til at hækka gjaldið fyri 
døgverðarnar við 5,00 kr. t.v.s. úr 30,00 kr. upp í 35,00 kr.,  frá 1. okt. 2008.  

  
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt 
samtykt.  
 
 
 
 
 



Bygdaráðið 

          Bygdaráðið  10 

 
Mál nr. 112/2008   Trivnaðarnevndin. 
 
Frítíðarskúlin hevur søkt eftir starvsfólki, nú ein pedagogur er farin í annað 
starv. 
Tað komu 2umsóknir til starvið: 
Leiðarin fyri Frítíðarskúlan hevur innstillað Johannu Vang, til starvi sum 
hjálparfólk.  
   
Trivnaðarnevndin mælir til at taka undir við innstillingini.  
 
Avgerð. Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 113/2008   Ansingarmál. 
 
Nes kommuna hevur sett eina nevnd til at arbeiða við eini framtíðar 
Barnagarðsbygging og komandi barnaansing sum heild í kommununi.  
Her verður hugsa um byggjan av einum nýggjum barnagarði, sum er ein 
fullfíggja ætlan, sum kann vera bygd í stigum, og hvar hesin ella hesir skulu 
vera í kommununi.  
Umframt eina møguligari bygging, eiga eisini onnur ting at vera við og 
viðgjørd saman við spurninginum um hvussu barnaansingin skal skipast í 
kommununi, t.d. leikluturin hjá Frítíðarskúlin, møguligur forskúli í 
framtíðini, nýtsla av hølunum í nýggja útbygda skúlanum, møgulig 
vøggustova og hvørja ávirkan hetta kemur at hava á dagrøktarskipanina og 
um so er, hvussu skal dagrøktin vera framyvir, og onnur í samband við 
barnaansingarskipanina í kommununi.  
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at kommunan setir pengar  t.d. 200.000,00 kr. á 
fíggjarætlanina í ár til barnagarð, til at gjalda serkunnleika, arkitektar og 
onnur í samband við planlegging av komandi heildarætlan fyri 
barnaansingina, so henda ikki blívur tilfeldig, men verður framd á ein 
professionellan hátt og út frá einum haldgóðum grundarlagið.  

 
Fíggjarnevndin mælir til, at hetta verður tikið upp á komandi 
fíggjarnevndarfundi. 

 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.   
 

  
Mál nr. 114/2008   Umhvørvismál. 
 
Tá kommunan fór í holt við Lýðarsveg og útstykkingina á hesum strekkinum,  
viðførdi útstykkingin at Jens Chr. Olsen, bóndi misti møguleikan at komu til  
og brúka rættina hjá sær niðri við súrhoyggjabrunnarnar uppi a Regni.  
Í teimum førum, har kommunan hevur gjørt tað, at bóndur hava mist møguleikan  
til at koma til rættuna, og er hetta galdandi fyri festini inni á Regni og á Torkilsheyggi. hevur  
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kommunan gjørt teimum eina nýggja rætt, ávíkavist inni á Hálsi og uppi á Gadd. 
 
Avgerð. Bygdaráðið samtykti einmælt, at kommunan viðgerð Jens Chr. Olsen á sama hátt, og ger 
honum eina nýggja rætt, sum samb. kvalifiseraði meting kemur at kostað  70.000,00 kr. og gerð 
Jens Chr. Olsen sjálvur av, um rættin skal vera ein partur av komandi seyðhúsinum ella ikki.  
Peningurin verður goldin tá arbeiðið er gjørt.  
  
 
 


