
Bygdaráðsfundur 

1	
	

 Bygdaráðsfundur  02.09.2013  kl. 16.00 til kl. 19.45 
Fundarstað:  Fundarhøli 
Hjástødd:                            Jóhannus Danielsen x  
                                           Súni í Hjøllum     x            

Elin á Torkilsheyggi                x                 
Niclas Davidsen                x                       

   Mortan Højgaard               Forfall                
  Jákup Olsen                x  
  Súnfríð Jacobsen               x  
  Marjun Gaardbo, skrivari               x   
 
Til viðgerðar: 
 
Mál nr. 113/2013 Skúlamál 
J.nr. 2013-0021-0071 
Málslýsing 
Í skrivi 23.08.2013 frá Tofta skúla verður biðið um, at peningur verður játtaður til nýggja heimasíðu 
grundað á, at verandi heimasíða ikki livir upp til tey krøv ið skúlin setir til hana. 
 
Skúlin er tí komin til tað niðurstøðu, at tað er alneyðugt at tey fáa eina nýggja, góða og 
brúkaravinarliga heimasíðu, sum eisini er løtt at brúka hjá lærarunum.  
 
Skúlin hevur fingið tilboð frá "faroemedia" av Skála  uppá  22.493,75 kr. v/mvg, sum skúlin mælir 
at tikið verður av. 
 
Tilmælið 
Á fundi 26.08.2013 mælir Fíggjarnevndin til at tikið verður av tilboðnum frá "faroemedia", og at 
peningurin verður tikin av stovninum Fólkaskúlin. 
 
Avgerð 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 
Mál nr. 114/2013 Vegamál 
J.nr. 2013-0046-0061 
Málslýsing 
Umbøn er komin frá Undirhúsinum á Toftum, har teir spyrja, um tað er gjørligt at fáa eitt 
støðupláss, til rørslutarnað, uppmerkt  sunnanfyri, har Undirhúsið heldur til. 
 
Orsøkin til umbønina er grundað á, at ein av dagligu leiðarunum fyri Undirhúsið er 
rørslutarnaður og hevur ein buss til sítt dagliga brúk og hevur fyri neyðini at koma so nær 
inngongdini, til Undirhúsið, sum gjørligt. 
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Tilmælir 
Á fundi 20.08.2013 mælir Tekniska nevnd til, at uppmerkt verður støðupláss, til rørslutarnað, 
sunnan fyri har Undirhúsið heldur til, og at tað verður málað. 

 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at 
peningurin verður tikin av stovninum Havnin 1649. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 115/2013 Havnamál  
J.nr. 2013-0046-0062 
Málslýsing 
Landsverk hevur gjørt vitasýn av vitanum á grótkastinum og hevur sent eina sýnsfrágreiðing, 
av tí árliga sýninum, av vitanum fyri Tofta Havn. 
 
Skaðasýnið sigur, at mastur, fotosella og kaðalar eru ok. Vitin skal eftirhyggjast niðri í 
vitanum og møguliga reinsast. Tekngevarin skal kannast,  kanna  el backup skipan og 
hongslini til el skápið eru rustað.   
 
Samstundis senda teir eitt tilboð uppá  ein nýggjan LED vita, við alarmskipan, sum Nes 
kommuna skal taka støðu til, og venda aftur til Landsverk. 
 
Tilboðið er uppá kr. 41.800,00. 
 
Tilmælir 
Á fundi 20.08.2013 mælir Tekniska nevnd frá at taka av tilboðnum frá Landsverk, men at gera tað  
viðlíkahaldsarbeiðið í krevst. 
 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at 
peningurin verður tikin av stovninum Havnin 1619. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 116/2013 Jarðarmál 
J.nr. 2008-0042-0216 
Málslýsing 
Á bygdaraðsfundi 18.03.2013 var samtykt at játta eitt grundstykki, av matr.nr. 677a við íbinding til 
Agnið, um Landsverk játtaði hesum. 
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14. 06.2013 er svar komið frá Landsverk um, at umsóknin, um íbinding, ikki verður gingin á møti. 
Orsøkin til hesa støðu er, at Landsverk ikki metir, at vegurin er egnaður til at gera enn fleiri 
íbindingar í, tí hetta fer at økja um ferðsluna á vegnum og minkar samsvarandi um ferðslutrygdina. 
 
Víst verður eisini til svarskriv Landsverksins, tann 16. februar 2010, til Umhvørvisstovuna, uppá 
umsóknina frá Nes kommunu um frámatrikkulering og íbinding í Agnið, har Landsverk svarar, at 
umsóknin ikki verður gingin á møti, tí Landsverk metir, at vegurin ikki er egnaður sum 
útstykkingarvegur. 
 
Tilmælir 
Á fundi 20.08.2013 mælir Tekniska nevnd til at boða frá, til borgaran, sum hevur fingið játtað 
grundstykkið burtur av matr. nr. 677a, at Landsverk ikki gevur loyvi til íbinding í Agnið, og at 
kommunan  arbeiðir við møguleikanum at fáa yvirtikið vegin.  

 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr.117/2013 Vegamál 
J.nr. 2013-0044-0065 
Málslýsing 
Ein partur av vatnleiðingini til vatnbrunnarnar, liggur framvegis omaná, omananfyri tað nýggju 
útstykkingina á Lýðarsvegi. Ætlanin hevur alla tíð verið, at henda vatnleiðing skal leggjast í vegin 
við Lýðarsveg, og bundin saman við Regnaveg. Í samb. við hetta arbeiðið verður samstundis ein 
gøta gjørd, frá endanum á Lýðarsvegi og inn til niðankoyringina hjá Jan Hansen við Regnavegin. 
  
SEV hevur havt ynski frammi um at verða við í hesum arbeiðinum og hava játtað at gjalda 40% av 
kostnaðinum. 
 
Nes kommuna hevur fingið fast tilboð, uppá  hetta arbeiðið, frá EJ-Maskinur v/ Eyðfinn 
Johannesen, sum er uppá  97.750,00 kr. v/mvg.  
 
Kostnaðurin sum  SEV skal luttaka í, er kr.  79.250,00 kr. v/mvg t.v.s., at Sev kemur at gjalda 
31.700,00 kr. v/mvg og Nes kommuna 66.050,00 kr. v/mvg. 
 
Arbeiðið byrjar beinanvegin. 
 
Tilmælir 
Á fundi 20.08.2013 mælir Tekniska nevnd til at tikið verður av tilboðnum frá EJ-Maskinur v/ 
Eyðfinn Johannesen, og at arbeiðið verður gjørt beinavegin. 
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Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at helvtin av 
kostnaðinum verður tikið av  stovninum Vatnveiting 1504 og hin helvtin av stovninum Vegir 1523. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og  Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 118/2013  Ymiskt 
J.nr. 2013-0049-0015 
Málslýsing 
Rennibreytin á Svangaskarði var seinast reinsað fyri 10 árum síðani, av Politan v/ Ásvaldi 
Simonsen.  Politan er nú aftur komin við einum tilboð uppá at reinsa rennibreytina,  og er 
kostnaðurin tann sami, sum fyri 10 árum síðani 15,00 kr. pr. m² u/mvg.  
 
Støddin á rennibreytini á Svangaskarði er umleið 6.200 m², og arbeiðið tekur um 2-3 dagar. 
Samlaður kostnaður er sostatt kr. 93.000 u/mvg. 
 
Eisini  er biðið um tilboð frá Innspark, kostnaðurin frá Innspark er 139.800 kr. u/mvg, um teir eisini 
fáa annað arbeiðið í Føroyum, annars er prísurin 184.300 kr. u/mvg. 
 
Tilmælir 
Á fundi 20.08.2013 mælir Tekniska nevnd til at rennibreytin  verður reinsað og tikið verður av 
tilboðum frá Politan 

 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at 
peningurin verður tikin av stovninum Svangaskarð. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og  Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 119/2013 Byggimál 
J.nr. 2007-0021-0013  
Málslýsing 
Sólorkuskipanin í skúlanum hevur ikki virkað,  síðani hon bleiv uppsett. Hetta bleiv nógv umrøtt í 
samb. við 5 ára eftirlitið av skúlanum, sum var fyrr í summar. Avtalað varð, at Sofus M. Jacobsen, 
ráðgevandi verkfrøðingar, skuldi kanna málið og venda aftur til Nes kommunu. 
 
Í telduposti 07.08.2013 boða teir frá, at eftir at skipanin bleiv uppsett, koyrdi hon í eina tíð fyri 
síðani at støðga vegna avfýsing av vesku í skipanini. Hettar tí ekspansiónin hevur verið ov lítil, í 
mun  til upptøkuna av orku í goymslutanganum.  
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Sofus M. Jacobsen, ráðgevandi verkfrøðingar, hevur saman við Demich, funnið fram til eina loysn, 
har størri ekspansiónstangi verður settur á skipanina. Hetta fyri at kunna taka stóru útsvingini í 
trýsti, tá hitin í veskuni broytist. 
 
Eisini skal ein størri  sirkulatiónspumpa setast á skipanina, so at hitin frá sólorkuskipanini skjótari 
kann avsetast niður í goymslutangarnar. 
 
Nýggj veska verður latin á skipanina, áðrenn hendan verður uppstarta av nýggjum. Hesar lutir, 
íroknað arbeiðið, kann Demich veita fyri 30.000,00 kr. v/mvg. 
 
Tilmælir 
Á fundi 20.08.2013 mælir Tekniska nevnd til, at arbeiðið verður gjørt, og at tikið verður av 
tilboðum frá Demich. 

 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at 
peningurin verður tikin av stovninum Fólkaskúlin umvælingar og viðlíkahald . 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og  Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 120/2013 Jarðarmál                
J.nr. 2006 -0048-0060 
Málslýsing 
Maria Olsen og Búi Tyril eiga eitt grundstykkið við Gaddavegin, og er umbøn komin frá teimum 
um, at fáa loyvi til at skifta um við eitt annað grundstykkið sum er norðanfyri verandi útstykking á 
Gaddavegnum.  
 
Tilmælir 
Á fundi 20.08.2013 mælir Tekniska nevnd til, at Maria Olsen og Búi Tyril kunna fáa stykkið 
norðanfyri verandi útstykking á Gaddavegnum, tá tey koma við eini tekning fyri at fáa byggiloyvi. 

 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og  Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 121/2013 Byggimál 
J.nr. 2013-0042-0320 
Málslýsing 
Í skrivi dagfest 15.08.2013 søkja Rutt og  Jóhannus M. Olsen um loyvi til at byggja eitt bilhús á 
matr. nr. 738, sum viðlagda tekning vísir.  
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Tilmælið 
Á fundi 20.08.2013 mælir Tekniska nevnd til at geva Rutt og Jóhannus M. Olsen byggiloyvi til 
bilhús, samb. innsendu tekningum. 

 
Av tí, at bygt verður á mark, krevst grannasáttmáli frá Nes kommunu, og mælir Tekniska nevnd 
til, at Rutt og Jóhannus M. Olsen fáa grannasáttmála við Nes kommunu. 
 
Avgerð 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
Jóhannus Danielsen og Jákup A. Olsen vóru úti meðan málið var viðgjørt. 

 
Mál nr. 123/2013 Mentamál 
J.nr. 2013-0019-0045 
Málslýsing 
Í skrivi 05.07.2013, frá FO Music Management, verður spurt, um áhugi er fyri at stuðla Jens Marna 
Hansen við at keypa fløguna,  sum var útgivin í mars 2013. 
 
Fløgan er innspæld í Føroyum  og kostar 130,00 kr. stk. 
 
Tilmælir 
Á fundi 21.08.2013 mælir Mentanarnevndin frá at játta stuðul til endamálið. 

 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Mentanarnevndini og  Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 124/2013 Mentamál 
J.nr. 2013-0019-0044 
Málslýsing 
Í skrivi 24.06.2013, frá Tøgnin er brotin, sum er ein stuðulsbólkur hjá Kris, verður spurt um áhugi er 
fyri at stuðla við at keypa brosju/brosjur frá teimum. 
 
Brosjurnar kosta  50,00 kr. stk.  
 
Tilmælir 
Á fundi 21.08.2013 mælir Mentanarnevndin til at stuðla við at keypa brosjur fyri 1.000,- kr. 

 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
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Avgerð 
Tilmælini frá Mentanarnevndini og  Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr.125/2013 Mentamál 
J.nr. 2013-0019-0046 
Málslýsing 
Í skrivi 18.07.2013, søkir Føroyingafelagið í Århus, um fíggjarligan stuðul til 50 ára hátíðarhald,  sum 
verður í 28. septembur 2013. 
 
Tilmælir 
Á fundi 21.08.2013 mælir Mentanarnevndin frá at játta stuðul til endamálið. 
 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Mentanarnevndini og  Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 
Mál nr. 126/2013 Mentamál 
J.nr. 2013-0019-0048 
Málslýsing 
Í skrivi 08.08.2013 frá FO Music Management, verður spurt, um áhugu er fyri at stuðla Flammuni  við 
at keypa fløguna, sum var útgivin í juli 2013.  
 
Fløgan er innspæld í Føroyum  og kostar 130,00 kr. stk. 
 
Tilmælir 
Á fundi 21.08.2013 mælir Mentanarnevndin frá at játta stuðul til endamálið. 
 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Mentanarnevndini og  Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 127/2013 Mentamál 
J.nr. 2013-0019-0047 
Málslýsing 
Í skrivi 15.08.2013, frá Sigmar Bláberg, verður spurt um Nes kommuna vil stuðla við at keypa bókina  
" Stállínuskip". Bókin kostar 300,00 kr. stk., hevur 350 síður við myndum og teksti. 
 
Alt tað stóra virksemið byrjaði á Toftum, har fyrsta stállínuskipið í Føroyum kom, sum var 
"Vesturhavið Blíða". 
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Felagið D.P. Højgaards Eftf. er umrøtt í bókini, og bæði "Vesturhavið Blíða" og "Hans Olivur 
Højgaard" verða somuleiðis umrødd í bókini. 
 
Tilmælir 
Á fundi 21.08.2013 mælir Mentanarnevndin til at stuðla við at keypa 5 bøkur. 

 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Mentanarnevndini og  Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 130/2013 Trivnaðarmál 
J.nr. 2013- 0031.0144 
Málslýsing 
Í skrivi 21.08.2013 boðar leiðarin frá, at umsókn er komin um at fáa 2 børn fleiri í barnagarðin frá 
01. oktobur  2013.  
 
Pláss er fyri børnunum, men barnagarðurin hevur ikki starvsfólkatímar til børnini. Barnagarðurin 
tók eitt barn inn ½ august, sum heldur ikki var við, tá tey planløgdu, so talan er um trý børn. 
 
Talan er um eitt  ½ tíðar starv og er kostnaðurin av hesum uml. 33.750,00 kr. fyri tíðarskeiðið frá 
1/10-13 til 31/12-13, og verður biðið um játtan til hettar. 
 
Tilmælir 
Á fundi 22.08.2013  mælir Trivnaðarnevndin til at játta 33.750,00 kr. til Barnagarðin, og at taka 
normeringina upp, við leiðarin, til fíggjarætlanina 2014.  

 
Á fundi 26.08.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, og at 
peningurin verður tikin av stovninum rakstur Barnagarðurin. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini  og  Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
 
 
 

 
 
 


