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Almenni Bygdaráðsfundurin   06.11.2006 
 
 
Mál nr.  70/2006  Havnamál 
Burturkast frá skipum. 
Í januar 2006 samtykti bygdaráðið eina takstskipan viðv. burturkasti 
frá skipum. Bygdaráðið samtykti á fundi 30.01.2006, at skipanin 
skuldi verða ein roynd fyri árið 2006.  
Støða skal takast til um takstskipanin skal halda fram. 
Havnafútin metur at inntøkurnar koma at svara áleið til tær útreiðslur 
sum kommunan hevur í hesum sambandi.  
Tekniska nevnd mælir til, út frá tølunum, at verandi takstskipan heldur 
fram. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd,  
Avgerð: tilmælini samtykt 
 
 
Mál nr.   71/2006    Byggimál 
Umsókn um útbygging. 
Hin 10.10.2006 søkir Sp/f Haldur Vang, Toftir, um byggiloyvi til at gera 
kvist á verkstaðið og seta eina stóra hurð í vestureftir. Eisini søkir hann 
um loyvi til at seta ein krandragara frá kvistinum á verkstaðnum og 
oman á garðin, eystanfyri sethúsini soleiðis, at byggielementir kunnu 
takast út av verkstaðnum vestureftir. 
Søkt verður eisini um loyvi til at gera eitt wc í norðara enda á verk-
staðnum niðan móti stuðlarúminum, sambart tekning. 
Tekniska nevnd mælir til at játtað Sp/f  Haldur Vang byggiloyvi til 
ætlanina, eftir vanligum treytum, og at neyðug marknaðumskipan verður 
framd millum bygningarnar á staðnum. 
Avgerð: Tilmælið samtykt. 
 
 
 
Mál nr. 72/2006 Byggimál 
Umsókn um byggiloyvi 
Hin 02.10.2006 søkir Elin Lamhauge um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 
655. Bilhúsið skal verða 8 m langt, 5,5 m breitt og 2,5 m høgt og verður 
bygt sunnanfyri verandi sethús við Høganesveg. 
Tekniska nevnd mælir til at játta Elin Lamhauge byggiloyvi til bilhús, 
eftir vanligum treytum. 
Avgerð: Tilmælið samtykt. 
  
 
 
 
 
Mál nr. 73/2006 Byggimál 
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Umsókn um byggiloyvið 
Hin 11.10.2006 søkir Jákup M. Mikkelsen um byggiloyvi til 
uppíbygning suður úr húsunum á Toftavegi 57.  
Ætlanin er at taka verandi hjall niður og byggja ein tilbygning suður úr 
húsunum, sum verður 5 x 4,6 m. við sløttum takið.  
Grannasáttmáli fyriliggur.  
Tekniska nevnd mælir til at játta byggiloyvi til uppíbyggingina eftir 
vanligum treytum. 
Avgerð: Tilmælið samtykt. 
 
 
Mál nr. 74/2006  Havnamál. 
Nýggja atløgusíðan. 
Bygdaráðið samtykti á fundi 14.juli 2006, at J & K Petersen skal gera 80 
metra atløgusíðu millum ferjuleguna og Ískaiuna, og hevur eftirfylgjandi 
gjørt av, at  endarnir á spunsjarninum skulu fylgja somu linju, soleiðis, at 
atløgusíðan verður 80 metur plus endar sum verða15 metur tils. t.v.s 95 
metur, uttan meirkostnað fyri spuns. 
Støða skal takast til, um bryggjuhamarin eisini skal stoypast yvir teir 15 
metrarnar. 
Tekniska nevnd mælir til at gerða bryggjuhamarin yvir allar 95 
metrarnar. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá teknisku nevnd. 
Meirkostnaðurin verður 242.775,00 + mvg. 
Avgerð:Tilmælini frá teknisku – og fíggjarnevndini vóru einmælt 
samtykt.  
 
 
Mál nr. 75/2006   Jarðarmál. 
Útbjóðing av økunum C4 og D5 
Nes kommuna hevur samtykt at keypa undirlendið til Blákrossheimið, 
suður frá Agninum úti í Nes haga, og at gera grundstykkið byggibúgvið.  
Nú er broyting gjørd í býarætlanini, og kommunan skal taka støðu til, 
hvussu arbeiðið við at planera grundstykkið skal bjóðast út. 
Eisini um bara sjálvt grundstykkið fyri heimið skal vera við í 
útbjóðingartilfarinum, ella um vegurin vestanfyri økið eisini skal vera 
við. 
Tekniska nevnd mælir til at bjóða arbeiðið viðv. byggibúning av  
grundstykkinum hjá Bláa Krossi út og somuleiðis arbeiðið fyri vegnum 
suður til D5 økið. 
Tekniska nevnd mælir til, at biðja Teknistovuna í Gøtu gera neyðugar 
tekningar og útbjóðingartilfar, fyri C4 øki, eftir tí umrøðu sum 
bygdaráðið hevur haft um hetta økið. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd viðv. 
C4 økinum, sum viðvíkur Blákrossheiminum og vegnum suður í D5 
økið.  
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Fíggjarnevndin mælir til at vegurin í D5 økinum bert verður 
nøkunlunda fastlagdur, so leingi tað ikki er viðgjørt og avgreitt av 
Friðingar-myndugleikunum.  
Avgerð:Tilmælini frá Teknisku - og  Fíggjarnevndini  vóru einmælt samtykt. 
 
 
 
 
Mál nr. 76/2006 Skúlamál 
Foreldrafelagið Heim og skúli. 
Skriv er komið frá Føroya Kommunufelag viðv. virkseminum hjá 
Foreldrafelagnum Heim og Skúli sum mentanarnevndin skal viðgerða. 
Stýrið hjá Føroya Kommunufelag hevur, á stýrisfundi 5. september 
samtykt, at taka undir við virkseminum hjá foreldrafelagnum Heim og 
Skúli. 
Í áheitanini um undirtøku, sum Føroya Kommunufelag hevur móttikið 
frá Foreldrafelagnum, verður víst á, at tey ringu úrslitini frá PISA 
undankanningini hava víst á stóra tørvin á, at foreldur gerast meira 
sjónlig í skúlahøpi og í størri mun enn higartil, kunnu vera við til at 
stuðla skúlagongdini hjá børnunum. 
Viðvíkjandi fundar- og ferðapeningi til limirnar í nevndini hjá 
Foreldraráðnum, var samtykt at boða Foreldraráðnum frá, at tað er upp 
til einstøku kommununa at játta pening til nevndina. 
Mentanarnevndin mælir til at taka undir við skrivinum, og at neyðugur 
fundar- og ferðapeningur verður játtaður. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.  
Avgerð: Tilmælið frá Mentanar - og  Fíggjarnevndini vóru  einmælt samtykt. 
 
 
 
 
Mál nr. 77/2006 Byggimál 
Høganesætlanin 
Hin 25. oktober kom kostnaðarætlan um skitsuprojektering fyri 1. 
byggistig av Høganesætlanini frá Arkitektunum Anders Abraham og 
Høgna T. Hansen uppá kr. 212.400 íroknað modell 1:200    
Fíggjarnevndin mælir til, at samlaða bygdaráðið viðgerð uppskotið frá 
arkitektunum. 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti einmælt at taka av tilboðnum frá arkitektunum við teirri 
treyt, at bygdaráðið regluliga  verður kunna um tilgongdina, so úrslitið verður í trá við 
ætlanirnar hjá bygdaráðnum. 
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Mál nr. 78/2006   Fíggjarmál. 
Sløkkiútgerð. 
P/F Fønix, sum leverar-, og serviserar eldsløkkjarar o.t. hevur givið 
tilboð um levering og uppdatering av sløkki-útgerð til allar stovnarnar 
hjá kommununi.  
Fíggjarnevndin mælir til, at taka av tilboðnum, og keypa teir 
eldsløkkjarnar v.m. ið mangla,  í inniverandi ári, og at eftirlitið byrjar  
1. januar 2007. 
Avgerð:Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt. 
  
 
 
Mál nr.  206/2006   Fíggjarmál. 
Havnabygging. 
Við tað, at havnagerðin fer seinri í gongd enn ætla, (mál nr. 74) verða 
ónýttar íløgur til havnagerð fyri fíggjarárið 2006.  
Fíggjarnevndin viðgjørdi hesa íløgu, og mælir til, at tann parturin sum 
ikki fer til íløguna á havnalagnum, verður flutt til keyp av lendi v.m. í 
ídnaðarøkinum millum Rætt og Saltnes. 
Avgerð:Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


