Nes kommuna
Almenni bygdaráðsfundurin 07.05.2007
Mál nr. 42/2007 Jarðarmál
Í skrivi dagf. 10. apríl 07 søkja Marjun og Haldur Gaardbo um grundstykki
úti á Gørðum, burtur av matr. nr. 698a Tofta bygd.
Tekning er viðløgd dagf. 19. mars. 2007
Hin 11. apríl hevur Tekn. Deild skitsera sama stykkið, sum er uppá uml.
683 m².
Til kunnleika: Umbidna grundstykkið er í býarætlanini ikki útlagt sum
byggiøki, men avlagt sum bøur, og tað merkir, at broytingar skulu gerast í
býarætlanini.
Tekniska nevnd mælir til, sambært skitsu frá Teknisku deild dagfest
11.04.2007, at ganga umsóknini á møti og játta umbidna grundstykkið, við
atkomuvegi frá verandi landsvegi, og komandi kommunuvegnum.
Somuleiðis mælir Tekniska nevnd til, at broyta verandi býarætlan, so B økið
verður víðka tilsvarandi.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 43/2007 Umhvørvismál.
Í skrivi dagf. 29.03.2007 vísur Ólavur Magnussen, úti á Nesi á, at garðarnir
har úti eru í so ringum standi, at seyður gongur heim og má takast av, og hann
ynskir, at kommunan ger garðarnar í góðan stand, so sleppast kann undan, at
hetta endurtekur seg.
Tekniska nevnd mælir til, at Tekniska deild kannar garðarnar úti á Nesi og
aðrarstaðir og geva Tekn. deild heimild til at gera neyðugar ábøtur á
bøgarðarnar.
Somuleiðis mælir Tekniska nevnd til, at Tekniska deild fær heimild til at
hegna rundanum Kornvatn, og antin biða onkran ella bjóða hegningina út.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 44/2007 Havnamál.
Viðv. atkomuvegi til miðhæddina á Oyrahandlinum er eigarin komin við
einum skrivið dagf. 22.03.2007, ið vísur vegagerðina ið gongur omanfyri
gamla handilin og norður til núverandi Oyrahandilin.
Hann ynskir at fáa at vita:
• Hvørjar ætlanir hevur kommunan her?
• Hvat meinar Fornminnisfelagið um fiskastykkið?.
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Ynskir Fornminnisfelagið at bevara fiskastykki, kann grótið flytast
niðanum vegin, sum víst á tekning nr. 2.

Tekniska nevnd mælir til, at Fornminnisfelagið fær hesar fyrispurningar til
ummælis.
Tá svarið fyriliggur frá Fornminnisfelagnum, tekur Tekniska nevnd málið upp
aftur til viðgerðar út frá teimum ætlanum, sum kommunan hevur í økinum.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 45/2007 Havnamál.
Hin 27.03.2007 boðar Landsverk í skrivi frá, at mannagongdirnar eru broyttar
tá lossað verður millum skip í eini ISPS góðkendari havn, tí
havnamyndugleikarnir í slíkum føri ikki hava eftirlit við hvat lossað ella lastað
verður, og tí skal havnin skipa fyri eftirliti umborð og fáa nágreiniligt yvirlit
yvir hvat lossað/lastað verður.
Tekniska nevnd mælir til, at Tofta havn verður framhaldandi góðkend sum
ISPS, og at hetta skriv tí verður sent til kunningar og viðmerkingar hjá
havnameistaranum.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 46/2007 Byggimál
Tekniska nevnd viðgjørdi spurningin frá Róa Hjelm um at byggja uppí
verandi summarhús hjá Karl Hammer uppi á Hamri.
Tekniska nevnd mælir til, at hann ikki fær loyvi til at gera útbygging av
húsunum niðan á vegin, norðurfrá verandi húsum, meðan møguleiki kanska er
at byggja suðureftir, men áðrenn Tekniska nevnd kann viðgera hetta, krevst
tekning av byggingini.
Avgerð. Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 47/2007 Tekniskt mál
Tilboð eru komin frá ymiskum veitarum sum bjóða seg til at selja/leiga
streymautomatir til havnaløg og tjaldingarpláss.
Tekniska nevnd mælir til, at kajfútin fær hetta til ummælis, og biða hann
koma við einum tilmæli, um slíkar skulu setast upp t.d. inni í Oyrunum.
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Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 48/2007 Havnamál
Aðalfundur var á Hotel Hafnia tann 28. mars 2007 kl. 14.oo
í starvsnevnd Føroysku Havna.
Tekniska nevnd mælir til, at kajfútin verður boðsendur til fundar um hetta
málið á næsta fundi hjá Teknisku nevnd.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 49/2007 Havnamál
Hin 18.04.2007 søkir PO TRADE um byggiloyvi til eina frystihøll v.m. á
havnalagnum inn frá komandi atløgusíðu, so sunnarlaga sum gjørligt, tá pláss
er fyri eini slíkar høll.
Høllin verður umleið 600 m² til støddar 30x20m og skal brúkast til virksemi at
selja agn v.m.
Eisini er ætlanin at seta ein ísmaskinu upp í høllini, umframt tað verður ein
partur av hølli til eitt virki, sum kann pakka og virka fisk.
Tekning og inrættan av høllini verður send kommununi so skjótt sum avgjørt
er, hvussu stórur partur skal vera frostgoymsla, ísgoymsla og annað virksemi.
Skrivstova skal eisini verða í bygninginum.
Tekniska nevnd mælir til at geva PO TRADE eitt prinsipielt byggiloyvi til
høllina á havnalagnum, og at fyrisitingin kannar, hvussu tað er við teimum
áheitanum/umsóknum sum hava verið í hesum økinum, og um nakrar av
hesum eru aktuellar longur.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 50/2007 Havnamál
Hin 18.04.2007 søkir PO TRADE um loyvi til at seta eina frystibingju við
egningaskúrarnar inni í Oyrunum.
Ætlanin er at selja agn og fyri at gera tað lættari hjá útróðrarbátunum af fá
fatur í agnið, verður hugsa um at seta eina 20 fót bingju inni við
egningaskúrarnar.
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Tekniska nevnd mælir til at senda hetta til ummælis hjá kajfútanum, men
heldur í prinsippinum, at bingjur ikki skulu fáa loyvi til at standa varandi á
havnaøkjunum, og verður loyvi givið til eina slíka bingju, meðan høllin verður
bygd, skal hon plaserast, so hon hóskar inn í umhvørvið.
Avgerð. Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 51/2007 Jarðarmál
Hin 13.04.2007 kom umsókn frá Búnaðarstovuni um uppískoytisstykki til
matr. nr 77a Nes Bygd til ummælis hjá Nes kommunu.
Tekniska nevnd mælir til, at umsøkjarnir fáa loyvi til at ogna sær umbidna
uppískoytisstykkið.
Avgerð. Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 52/2007 Havnamál
Hin 21.04.2007 søkir Faroe Seafood, Toftir um loyvi til at beina ferðsluna, tað
verið seg við fiski, salti o.ø., rundan um virkið soleiðis, at hon verður løgd
oman um rávørugoymsluna og niðan aftur við skrivstovubygninginum.
Ferðslan verður sostatt einvegis fyri at gera hana smidligari og tryggari.
Tekniska nevnd mælir til, at umsitingin kannar hvussu hetta best kann gerðast,
so koyrast kann um horni á ísvirkinum.
Avgerð. Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 53/2007 Tekniskt mál.
Tilboð er komið frá LBF um projektering av útstykkingini undir Nesinum.
Tekniska nevnd mælir til, at taka av tilboðnum frá LBF, og fáa arbeiðið og
búsetingina undir Høganesi í gongd so skjótt sum gjørligt.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at í
útgangspunktinum verður projekteringsprísurin lagdur omaná
grundstykkjaprísin.
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 54/2007 Vegamál, asfaltering.
Tilboð eru komin til at asfaltera Regnavegin.
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E.M.Asfalt : 4200 m2 á 82,00 kr.
Asfaltering av privatum øki

344.400,00 kr.
125,00 kr./m2

H.J.Asfalt : 4200 m2 á 93,50 kr.
Asfaltering av privatum øki

392.700,00 kr.
135,00 kr./m2

Skriv eru sent til íbúgvarnar við Regnavegin, at tað kostar 125,00 kr/m2 at
asfaltera tún og líknandi.
Tekniska nevnd mælir til at taka av tí lægra tilboðnum sum er frá E.M. Asfalt.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 55/2007 Byggimál.
Í umsókn dagfest 04.04.2007 søkir Jákup M. Mikkelsen, Toftir, um
byggiloyvi til hjall, eystanfyri sethús teirra úti á Ytstuheygum.
Hjallurin er 2 metur langur og 1,5 metur breiður, og sniði er sum ein vanligur
hjallur.
Tekniska nevnd mælir til at játtað byggiloyvi til hjallin
samb. Innsendu tekning, við tí plasering, at vestursíðan á hjallinum er í linju
við eystursíðuna á sethúsinum, 1,2 metur norður frá hjørninum á
útbygninginum, og soleiðis sum tekningin frá Teknisku deild, dagfest 16. apríl
2007 vísur, við vanligum treytum.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 56/2007 Mentanarmál
Í umsókn komin 17.04.2007 søkir Konsertfelagið um stuðul áljóðandi
kr. 2500,00 í samband við konsert í Fríðrikskirkjuni 19.05.07 kl. 19.30.
Mentanarnevndin mælir til at stuðla konsertini við kr. 1.000,Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð: Tilmælið frá Mentunarnevndini samtykt.
Mál nr. 57/2007 Mentanarmál.
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Í umsókn dagfest 23. apríl 2007, søkir Dávid Reinert Hansen, vegna Jamboree
luttakararnar, um fíggjarligan stuðul til eina altjóða Jamboree skótalegu, sum í
ár verður í Chelmsford Hylands Park í Essex í døgunum 27. juli til 8. august.,
har væntandi verða einir 40.000 luttakarar.
Ætlanin er at einir 65 luttakarar, millum 14 og 18 ár, verða úr Føroyum, og
hava tey sett luttøkugjaldið til 14.500,00 kr. fyri hvønn, men sjálvt um hetta er
ein lutfalsliga stór upphædd, vóna tey at fáa einar 195.000,00 kr. í stuðli, fyri
at fíggarætlanin uppá 1.020.500,00 kr. fyri ferðina kann hanga saman.
Tey vóna, at kommunan er sinnað til at stuðla ferðina, sum er eitt stórt
upplivilsi og gott fyri allar luttakararnar.
Mentanarnevndin mælir til at játta 1.000,- kr til tiltakið.
Avgerð. Tilmælið frá Mentanarnevndini samtykt.
Mál nr. 58/2007 Mentanarmál
Hin 24.04.07 viðgjørdi Bygdasavnið skelting við Bygdasavnið í gl.
Prestagarðinum á Nesi og var samtykt at biðja um tvey skeltir, eitt har Agnið
fer úr landsvegnum Við Geil, og eitt har Kirkjuvegurin fer út landsvegnum
oman til Prestagarðin.
Teksturin á skeltinum skal verða: SAVN-MUSEUM.
Annars viðmerkja tey, at har onnur skelti burdu verið samb. viðlagda skriv.
Mentanarnevndin mælir til, at skeltir verða sett upp, so ferðandi kunnu finna
runt í kommununi, og kunningarskeltir vísa hvar nakað søguligt og annað er at
síggja.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini og at
peningurin verður tikin av kto. nr. 310300 ”Skeltir v.m.”.
Avgerð. Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 59/2007 Vegamál
Hin 30.04.2007 søkir Bygdasavnið í Nes kommunu um parkeringsøki í
Gamlagerði. Hetta orsakað av, at í framtíðar ferðavinnuni verður mett, at
Gamlagerði fer at verða serstakliga áhugavert fyri ferðavinnubólkar sum koma
í bilum, og bussum og har eru ongir parkeringsmøguleikar.
Mentanarnevndin mælir til at kanna økið norðanfyrið, og sum er undir
vegnum til parkeringspláss, hetta hevur eisini verið fyri í teknisku nevnd fyrr.
Trupuleikin er, at hesin vegur framvegis er landsvegur, og er tað harvið
Landsverk sum má geva loyvi til at gera parkeringspláss.
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.
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Mál nr. 60/2007 Trivnaðarmál.
Nes kommuna hevur søkt eftir starvsfólki til mattænastu fyri pensionistar í
kommununi.
Tá umsóknarfreistin var úti var ein umsókn innkomin.
Trivnaðarnevndin mælir til at seta Juliannu M. á Hálvmørk í starv, og at
setanarskriv verður gjørt fyri starvið.
Fundur hevur verið við Juliannu á Hálvmørk.
Samtykt var, at tænastan byrjar mánadagin 7.mai 2007 og at tænastan verður 5
dagar um vikuna, frá mánadag til og við fríggjadag.
Kunningarskriv er sent til allar pensionistar í kommununi, um at siga frá hjá
Nes kommunu um tey vilja hava hesa tænastu.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá trivnaðarnevndini.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini og fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 61/2007 Vegamál.
Hin 26. apríl hevur kommunan fund við Landsverk um ymiskt í kommununi
og yvirtøku av vegnum úti á Nesi.
Tekniska nevnd mælir til at fyrisitingin hevur fundin við Landsverk.
Avtalan millum Landsverk og Nes kommunu um vegin frá Líðarenda og inn
til Agnið er nú undirskrivað, og harvið hevur kommunan yvirtikið tann partin
av landsvegnum.
Avgerð: Bygdaráðið samtykti avtaluna millum Landsverk og Nes kommunu, um vegastrekkið frá
Agninum og út á Líðarenda.
Mál nr. 62/2007 Mentamál.
Í umsókn dagfest 1. mai 2007søkir Fríðrikskirkjan um fíggjarligan stuðul til
eina konsert sum Kórsamband Føroyar ætlar at hava í kirkjuni 18.05.07 kl.
19,00.
Talan er um eitt svensk manskór saman við Havnakórinum, stuðulin er fyri
ferðing o.a.
Mentanarnevndin mælir til at játtað Kórsambandinum 2.000,00 kr. í stuðli.
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Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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