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Bygdaráðsfundurin 05.10.2009   
 
 
Mál nr.  137/2009   Fíggjarmál. 
J. nr. 2009-0023-0053 
Hin 28.05.2009 játtaði Nes kommuna kr. 50.000,00 í stuðli til 
verkætlanina um høll á Svangaskarði 
16.sept.2009 søkir ítróttarfelagið um aðrar kr. 50.000,00 til 
fyrireikingararbeiðið, í samband við Fótbólts- og Trivnaðardepilin.  
 
Fíggjarnevndin mælir til at bygdaráðið viðgerð og tekur eina prinsipiella 
støðu til, um kommunan er fyri hesi ætlanini á Svangaskarði, og um so 
er, mælir fíggjarnevndin til at játta 50.000,00 kr. til fyrireikingararbeiði. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti at hava fund við felagið, áðrenn nøkur avgerð verður tikin í málinum. 
 
06.10.09 hevur bygdaráðið fund við felagið, har kunnað var meira um ætlanina. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti einmælt at taka undir við ætlanunum um at byggja høll á 
Svangaskarði og tók harvið undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini um at játta kr.50.000,00 til 
fyrireikingararbeiði. 
  
  
Mál nr. 138/2009  Fíggjarmál.    
 
Fíggjarætlanin fyri 2010, sum fíggjarnevndin hevur viðgjørt, kemur til 
fyrstu viðgerð á bygdaráðsfundinum 05.10.2009. 
 
Fíggjarætlanin fyri 2010 inniheldur hesi høvuðstøl: 
Rakstur: 
§ 1 kommunal fyrisiting 3.622.044,00 
§ 2 Almanna- og Heilsumál 3.439.929,00 
§ 3 Børn og ung  7.110.174,00 
§ 4  Undirvísing  3.382.919,00 
§ 5 Mentan og frítíð 1.791.977,00 
§ 6 Teknisk mál  2.985.000,00 
§ 7  Kommunal virkir 3.001.305,00  
Í alt   25.333.348,00 kr.  
 
Íløgur: 
§ 2 Almanna- og Heilsumál     544.000,00 
§ 6 Teknisk mál      450.000,00 
§ 7 Kommunal virkir     250.000,00 
Í alt    1.244.000,00  kr. 
 
Rakstur og íløgur  26.577.348,00 kr.  
Rentuútr. rentustuðul, avdrøg  v.m.   4.834.000,00 kr. 
Í alt   31.411.348,00 kr. 
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Inntøkur: 
Skattur 31.017.089,00 
Aðrar innt.      620.000,00 
Í alt 31.637.089,00 31.637.089,00 kr. 
Avlop        225.741,00 kr. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti einmælt, við hesa fyrstu viðgerð uppskotið um fíggjarætlanini 2010. 
 
 
Mál nr. 139/2009 Vegamál 
J. nr. 2009-0044-0026 
Íbúgvarnir sum búgva á Gaddavegi eru komin við umsókn um at fáa 
ferðsluforðingar ella skeltir sum greitt vísa, at børn eru á vegnum. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan setir neyðug ávaringarskeltir 
fram við Gaddavegnum.  
Hvørji skeltir og av hvørjum slag tey skulu vera, t.d. ”spælandi børn” 
”spælipláss” og líknandi,  skal Tekniska deild finna út av. 
  
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 140/2009 Vegamál 
J. nr. 2009-0044-0027 
Hin 07.09.2009 heita Helena og Petronella Heinesen á Nes kommunu 
um at fáa gøtuna við húsini asfalteraða. 
 
Ongir pengar eru avsettir til asfaltering av hesi gøtuni á fíggjarætlanini í 
ár, og mælir Tekniska nevnd til at kunna borgaran um, at asfaltering 
verður við í viðgerðina av fíggjarætlanina fyri 2010. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd  var einmælt samtykt. 
 
 
 
Mál nr. 141/2009 Vegamál. 
J. nr. 2008-0044-0009 
Hin 10.09.2009 heitir borgari á Nes kommunu um at fáa eitt busskýli 
upp til tey sum nýta bussin. 
 
Málið hevur verið viðgjørt áður á fundi 04.02.2008. hvar tilmæli frá 
táverandi trivnaðarnevnd, og teknisku nevnd var samtykt, um at heitt var 
á Landsverk um at fáa uppsett neyðug skýlir. 
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Tekniska nevnd mælir til, at kommunan nú enn einaferð heitir á 
Landsverk um at seta nevndu busskýlir upp, har skýlið omanfyri 
havnalagið hevur fyrsta prioritet. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Tann 12.10.2009 er soljóðandi skriv sent til Landsverk: 
------- 
Viðv.  busskýlum í Nes kommunu. 
Fyri hálvum øðrum árið síðani sendu vit umsóknir til bygdaleiðir, Landsveganevndina og 
Landsverk, um at fáa sett neyðug busskýlir upp, við tey steðgipláss, sum mett var hóskandi í  
kommununi. 
Sum er, eru bert tvey busskýlir, eitt í Saltnesi og eitt við Rætt, meðan tey busskýlir sum vit hava 
biði um, enn ikki eru uppsett: 
 

Ø Inni í Rók,  
Ø Norðanfyri kommunuskrivstovuni (omanfyri havnalagið á Toftum). 
Ø á Heygum. Toftir 
Ø á Torkilsheyggi, Nes 
Ø Eysturi í Líð, Nes. 

 
06.02.2008 er hetta sent Landsverk við korti, sum vísur tey ymisku støðini. 
 
Kommunan fær áhaldandi áheitanir um manglandi skýlir. 
 
Á fundi hin 05.10.2009 viðgjørdi bygdaráðið enn einaferð nevnda mál, og samtykti at heita enn 
einaferð á Landsverk um at seta nevndu skýlir upp, har busskýlið omanfyri havnalagið á Toftum 
hevur fyrsta prioritet. Sum nú er koyra Bygdaleiðir ikki longur enn út á Toftagjógv, og er tað har at 
flestu fólk fara í bussin. 
Sum nú er, hava ferðafólkini ongar staðir at søkja sær skjól, tá tað regnar, umframt tað at bussurin í 
dag koyrir oman á kajuna við Toftagjógv, og tekur ferðafólkini uppí har. 
Hetta er als ikki hóskandi, tí havnaøki er eitt arbeiðspláss, har nógv virksemi er, og harvið als ikki 
trygt hjá ferðafólki at verða. 
 
Kommunan hevur havt fleiri fundir við Bygdaleiðir um at fáa leiðina at koyra út á Nes, men enn er 
hetta ikki komið uppá pláss. Harvið eru skýlini á Nesi ikki neyðug sum nú er. 
  
Vit fara staðiliga at heita á Landsverk enn einaferð, um at skipa so fyri, at bygdaleiðir ikki koyra 
oman á havnalagið, men at busskýli skjótast gjørligt verður sett upp við landsvegin omanfyri 
havnalagið. 
 
Alt hetta má sjálvsagt gerast í samráð við kommununa, so vit kunnu finna tað skilabestu loysnina.  
 
Vónandi hoyra vit frá tykkum skjótast gjørligt. 
-------- 
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Mál nr. 142/2009 Byggimál 
J. nr. 2009-0042-0243  
Í umsókn dagf. 14.08.2009 søkir Jonhard Gleðisheygg, Gaddavegur 54,  
um byggiloyvi til ein uppíbygging til sethúsini og byggiloyvi til bilhús, á 
matr. nr. 699ay. 
Bilhúsið verður 6 m breitt og 9 m oman og niðan. 
Uppíbygningurin verður 7,50 metur niðan úr verandi húsum, í flukt við 
norðursíðuna. Fyrst við einum millumbygningi, sum er 3 metur breiður 
og 8 metur langur, og síðani ein kjallari, sum er 4,5 metur breiður og 6 
metur langur. 
Tekningar av bilhúsinum og uppíbygninginum mangla. 
 
Tekniska nevnd vil hava tekningar v.m. soleiðis sum treytirnar í 
skeytinum og galdandi mannagongd ásetur, áðrenn umsóknin verður 
viðgjørd.  
Kommuna skal heita á Jonhard Gleðisheyyg, og biða um at fáa neyðugar 
tekningarnar sendandi.     
 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
Hin 18.09.2009 kom tekning við neyðugum upplýsingum. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at játta Jonhard Gleðisheygg byggiloyvi til 
umsøktu uppíbygging, við teimum treytum, sum er galdandi fyri 
sethúsabygging og bygging av bilhúsi fram við Gaddavegnum.  
 
Avgerð: Timælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
   
 
Mál nr.  145/2009 Mentamál 
J. nr. 2009-0023-0059  
Jólatrøðini 2009 skulu tendrast. – Mentanarnevndin skal viðgerða nær 
jólatrøðini skulu tendrast, hvør skal tala, syngja og spæla v.m.  
 
Mentanarnevndin mælir til: 
at  jólatrøðini í kommununi vera tendrað leygardagin hin 28.11.2009 kl. 
16.00.  
Nes Sóknar Musikkfelag spælir  
Símun  P. á Torkildsheyggi talar  
Kirkjukórið syngur. 
Jólamenn vitja 
Aftaná verða øll boðin til kakao og bollar 
 
Avgerð: Tilmæli frá Mentanarnevndini samtykt. 
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Mál nr. 146/2009 Mentamál 
J. nr. 2009-0023-0058 
Minningarhaldið teirra sjólætnu 1. november  stundar til og tí er 
neyðugt at biða prest ella annan halda røðuna við minnisvarðan.  
 
Mentanarnevndin mælir til: 
at minningarhaldið verður kl. 15.00 við minnisvarðan sum vanligt, 
men viðrar ikki, so at halda minningarhaldið í Fríðrikskirkjuni og 
síðani fara niðan til minnisvarðan at leggja kransar og blómur. 
 
at  prestur verður biðin at halda røðu. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 
  
 
Mál nr.  147/2009 Trivnaðarmál. 
J. nr. 2009-0024-0001 
Í Samband við at býlingur á Gadd veksur í hvørjum eru íbúgvar við 
Gaddaveg  komnir við áheitan um at gjørt verður eitt spælipláss, møguliga 
nærhendis UEFA-vøllinum.   
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at skriv verður sent til stigtakararnar við 
fráboðan um, at málið verður tikið upp og viðgjørt í samband við 
fíggjarætlanararbeiðið fyri 2010. 
 
 
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
 
 
Mál nr.  149/2009   Jarðarmál. 
Mál nr. 125/2009   Jarðarmál. 
J. nr. 2009-0042-0240 
Nes kommuna hevur haft ein fastan leist fyri Skeytini, sum kommunan 
hevur brúkt síðani 1988. Burtursæð frá eini broyttari áseting frá 2004 
viðv. víðarisølu av grundstykkjum. 
Nú er ein býarætlan galdandi fyri kommununa, og tí hevur kommunan 
broytt orðingina í skeytinum, í samráð við advokat, so henda er meira í 
tráð við nútíðarkrøv. 
Tekniska nevnd skal viðgera orðingina og leggja hesa fyri bygdaráðið. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan samtykkir uppskotið til nýggju 
orðingina í skeytinum í fylgjandi  §, men annars er skeytið óbroytt. 
Broytingarnar eru: 
§ 3 stk. 1: Um eigarin hevur ætlanir um at girða stykkið inni – í staðin 
fyri –eigarin skal girða stykkið inni….. 
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§ 7 stk. 1: Kommunan keypir ikki seld stykkir aftur, men kann eftir ynski 
frá eigara seta tey til sølu á kommunala sølulistanum. 
§ 7 stk. 2: Kommunan gevur eisini loyvi til verandi eigara, undir 
niðanfyrinevndu treytum at selja stykkið á fría marknaðinum til keypara 
sum ynskir at keypa stykkið. 
§ 7 stk. 3: Tá eigaraskiftið er framt, skal seljarin beinanvegin lata inn 
upprunaskeytið, saman við upplýsingum um hvør keypt hevur. 
Nýggi eigarin fær so nýtt skeytið útflýggja við somu ásetingum fyri 
viðkomandi ogn. 
§ 8 stk. 1: Tað er ikki loyvt at seta bilar á vegin, men eigarin átekur sær á 
egnum økið og samstundis við bygging sína, at gera bilstøðlar til tríggjar 
bilar – í staðin fyri sum nú, tá bilstøðlar skulu vera til tveir bilar.   

 
Bygdaráðið samtykti at beina málið aftur í Teknisku nevnd.  

 
Teknisku deild, gav eina frágreiðing um tær broytingar sum sakførarin 
hevur gjørt í skeytinum og hví hann hevði broytt § 7. 
Tosa var síðani um hesar broytingar og at kommunan tryggjar sær 
avgerðarrættin ì hvørjum einstakum byggimàlið. 
 
Upprunaprísurin er tann prísur sum grundstykki var selt fyri á fyrsta 
sinni. 
 
Spurningurin um, hví sakførarin hevur valt tann tekst sum er í 
skeytinum, var síðani viðgjørdur og hildið var neyðugt fáa 
grundgeving hennara. 
Kann kommunan blíva fangað í einum keypi fyri upprunaprís, tá hon 
hevur góðkent at ein eigari kann selja stykkið fyri ein hægri prís. 
Kann kommunn áseta, at stykkini altíð vera seld fyri uppruna-prísin. 
        
Bygdaráðið heldur, at sølan av teimum grundstykkjum úti á Gadd, sum 
eru umbiðin, verða seld eftir treytunum í tí gamla skeytinum, meðan 
broytingin í skeytinum verður viðgjørd á komandi bygdaráðsfundi. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti at koyra málið aftur í Teknisku nevnd. 
 
 
Mál nr.  150/2009   Trivnaðarmál. 
Í skrivi dagf. 05.10.2009 søkir Barnagarðurin um loyvi til at søkja eftir 
stuðli við 20 tíma viku, til barn ið hevur tørv á stuðli til innlæring og 
læra at tosa v.m. 
Hetta verður gjørt í samráð við NSR-tænastuna og foreldrini. 
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at Barnagarðurin fær loyvi til at søkja eftir 
stuðli 20 tímar um vikuna til barn við serligum tørvi. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.  
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