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Bygdaráðsfundurin 07.10.2013 kl.16.00 til kl 19.00 
Fundarstað:  Fundarhøli 
Hjástødd:                         Jóhannus Danielsen x 
 Súni í Hjøllum x 
 Elin á Torkilsheiggi x 
 Niclas Davidsen x 
 Súnfríð Jacobsen x 
 Jákup A. Olsen x 
 Mortan Højgaard x 
 Marjun Gaardbo, skr. x 
   
Til viðgerðar: 
 
Mál nr. 132/2013 Fíggjarmál  
J.nr. 2013-0049-0014 
Málsslýsing 
Í skrivi 12.08.2013, frá Súna í Hjøllum,  er uppskot um at keypa ein hjartastartara til húsið á 
Svangaskarði.  
 
Samstundis vísir hann á, at tað er at  fegnast um, at skúlin fekk ein hjartastartara fyri 
stuttum, men at kommunan  eigur ikki at gevast. Kommuna eigur tí eisini at umrøða, hvussu 
vit yvir eitt tíðarskeið fáa fleiri hjartastartarar til stovnar undir kommununi. 
 
Tilmælið 
Á fundi 30.09.2013 mælir Fíggjarnevndin til at keypa ein hjartastartara til Svangaskarð, og 
at peningurin verður tikin av konto stovnurin Svangaskarð.  
 
Avgerð 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  

 
Mál nr. 133/2013 Kommunumál  
J. nr. 2013-0013-0003 
Málslýsing 
Fyrsta viðgerð av viðtøkum fyri nýtt kommunufelag. 
 
Hin 18.09.2013 kom skriv frá Føroya Kommunufelag um, at samráðingarnar millum Føroya 
Kommunufelag og Kommunusamskipan  Føroya eru komnar so langt, at semja er um 
viðtøkurnar fyri einum nýggjum kommunufelag. 
 
Heitt verður á limirnar at viðgera viðtøkurnar fyri nýggja felagið og senda svar til FKF, um 
undirtøka er fyri viðtøkunum, innan 1. november 2013.   
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Tilmælið 
Á fundi 30.09.2013 mælir Fíggjarnevndin til, at tað verður eitt kommunufelag, og 
tekur undir við uppskotinum til viðtøkurnar fyri nýggja felagið. 
 
Avgerð 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 134/2013 Fíggjarmál  
J. nr. 2011-0011-0027 
Málslýsing 
Ársroknskapurin fyri 2012, hjá Skálafjarðar Sløkkiliði, er komin til ummælis hjá 
Nes kommunu. 
 
Tilmælið  
Á fundi 30.09.2013 mælir Fíggjarnevndin til at góðkenna roknskapin fyri 2012. 
 
Avgerð 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini  var einmælt samtykt. 
 
Jóhannus Danielsen, formaður í Skálafjarðar Sløkkiliði, var úti meðan málið var 
viðgjørt. 
  
Mál nr. 135/2013 Fíggjarmál  
J. nr. 2013-0011-0037 
Málslýsing 
Fíggjarætlan fyri 2014, hjá Skálafjarðar Sløkkiliði, er komin til ummælis hjá Nes 
kommunu. 
 
Tilmælið 
Á fundi 30.09.2013 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við fíggjarætlanini hjá 
Skálafjarðar Sløkkilið soleiðis, sum hon er uppsett. 
 
Avgerð 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini  var einmælt samtykt. 

 
Jóhannus Danielsen, formaður í Skálafjarðar Sløkkiliði, var úti meðan málið var 
viðgjørt. 
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Mál nr. 136/2013 Fíggjarmál  
J.nr. 2013- 0004-0016 
Málslýsing 
Fyrsta viðgerð av broyting í kommunustýrisskipanini. 
 
Í kommunustýrisskipanini Kappitul II um Samsýningar sigur stk. 6. "Varaborgarstjóri fær 
eina árliga samsýning uppá 10% av samsýningini, ið verður givin borgarstjóranum". 
 
Tilmælið 
Á fundi 30.09.2013 mælir Fíggjarnevndin til, at stk. 6 í kommunustýrisskipanini Kapittul II 
um samsýningar, verður broytt til:  

 
"Varaborgarstjóri fær eina árliga samsýning uppá 10% av samsýningini, ið verður givin 
borgarstjóranum, tá setanarbrøkurin, hjá borgarstjóranum er 1/2, og 5% av samsýningini, ið 
verður givin borgarstjóranum, tá setanarbrøkurin er 1/1. 
 
Avgerð 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
 
Súni í Hjøllum, varaborgarstjóri, var úti meðan málið var viðgjørt. 
 
Mál nr. 137/2013 Fíggjarmál  
J.nr. 2011- 0044-0049 
Málslýsing 
Strandfaraskip Landsins hevur arbeitt við at fáa túrin kl. 7:50 av Toftum inn aftur á leið 
440/480, tí tað vísir seg at verða ein ávísur tørvur á hesum.  
 
Sambært SSL so ber ikki til, at túrurin kl. 7:55 í Runavík byrjar á Toftum kl. 7:50. Tíð er 
ikki til hetta á leið 440/480. Tó kann bussurin á leið 442 gera ein eykatúr kl. 7:50 av Toftum 
til Runavíkar. Ferðandi, sum skulu við leið 400 til Havnar, mugu tá skifta buss og taka leið 
440/480 úr Runavík kl. 7:55.  
 
Kostnaðurin hjá Nes kommunu fyri hesa tænastu verður kr. 50.000 um árið og kr. 1000 um 
vikuna restina av 2013. 
 
Bussurin á leið 442 tekur 10 ferðafólk, men verður hetta ikki nøktandi, má onnur loysn 
finnast, og kostnaðurin verður sostatt hareftir.  
 
Tilmælið 
Á fundi 02.10.2013 mælir Fíggjarnevndin frá at taka av tilboðnum frá SSL grundað á, at SSL 
hevur ábyrgdina av Bygdaleiðum. 
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Fíggjarnevndin er tí prinsipielt ímóti at verða við til at fíggja raksturin av SSL. 
 
Avgerð 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 
Mál nr. 138/2013 Havnamál  
J.nr. 2013-0046-0063 
Málslýsing 
Neyðugt verður at skifta anodir á kajuni, frá pierinum og suður til Fiskamarknaðin. 
Kostnaðurin av hesum kr. 63.250,00 v/mvg. 
 
Anodir er blýggstykkir, sum  fyribyrgja  tering av jarnkonstruktiónini í kajini. Tað er undir 
vatnskorpuni. 
 
Tilmælir 
Á fundi 24.09.2013 mælir Tekniska nevnd til, at peningur til at skifta anodir, á pierinum og 
suður til Fiskamarknaðin,  verður tikin við í viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 2014. 

 
Á fundi 30.09.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 
Mál nr. 139/2013 Vegamál  
J.nr. 2009-0044-0026 
Málslýsing 
Borgari við Gaddavegin hevur gjørt vart við, at bilarnir, sum koma niðan eftir Kvíggjarvegi, 
ikki fylgja koyribreytini, men eru í skeivari síðu, tá teir fara um svingini, og hetta er sera 
ótrygt serliga fyri børnini, sum súkla, í brekkuni. 
 
Eisini hava borgarar við Gaddavegin havt ynski frammi um ferðsluforðingar. 
 
Tilmælir 
Á fundi 24.09.2013 mælir Tekniska nevnd til, at vegurin verður uppmerktur, í svingunum 
frá Kvíggjarvegi inn á Gaddavegin, nakrar metrar áðrenn og nakrar metrar aftaná svingini. 

 
Tekniska nevnd arbeiðir víðari við málinum um ferðsluforðingar. 

 
Á fundi 30.09.2013 mælir Fyggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum frá Teknisku 
nevnd, og at peningur verður tikin av konto stovninum viðlíkahald bygdavegir. 
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Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 
Mál nr. 140/2013 Jarðarmál  
J. nr. 2013-0048-0076 
Málslýsing 
Hin 09.09.2013 søkir Martin Johannessen um uppískoytisstykki til grundstykki matr. 
nr. 415w. Ætlanin er at gera eitt støðupláss norðan fyri sethúsini. 
 
Mynd og kort yvir økið fyriliggja. 
 
Tilmælið 
Á fundi 24.09.2013 mælir Tekniska nevnd til, at Martin Johannesen fær loyvi til at 
ogna sær uppískoytisstykkið treytað av, at hann keypur oman á mark. 
 
Avgerð 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 141/2013 Starvsfólkamál 
J. nr. 2013-0003-0026 
Málslýsing 
Hin 29. juni 2013 søkir starvsfólk, um farloyvi frá 19.08.2013 til 31.12.2013. 
 
Tilmælir 
Á fundi 24.09.2013 mælir Tekniska nevnd til, at starvsfólkið fær farloyvið frá 
19.08.2013 til 31.12.2013. 

 
Á fundi 30.09.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 
Mál nr. 142/2013 Vegamál  
J. nr. 2013-0044-0066 
Málslýsing 
Hin 6. september kom skriv við uppskoti um avtalu millum Nes kommunu og Landsverk 
viðv. yvirtøku av  einum parti av landsvegnum á Toftum, Toftaveg og Agnið; frá íbindingini 
við Høganesvegin til Agnið og víðari til nýggja Blákrossheimið matr. nr. 59b Tofta bygd, 
umleið 2,15 km. 
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Tilmælir 
Á fundi 24.09.2013 mælir Tekniska nevnd til at boða Landsverki frá, at  kommunan bert er 
áhuga í at yvirtaka Agnið frá íbindingini til Nesveg, og  niðan til rørportrið á Agninum 
treytað av, at Landsverk dagførir vegastrekkið við at breiðka og asfaltera. 
 
Á fundi 30.09.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 143/2013 Vegamál  
J. nr. 2013-0044-0067 
Málslýsing 
Hin 10. september heitir borgari í Saltnesi á Nes kommunu, um at fáa Landsverk at seta eitt 
busskýli upp á gongubreytini á Saltnesvegi niðan móti garðinum við Rókaveg 2. 
 
Tilmælir 
Á fundi 24.09.2013 mælir Tekniska nevnd til at senda skriv til Landsverk um at seta eitt 
busskýli upp á Saltnesvegnum, niðan móti garðinum við Rókaveg 2. 

 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 144/2013 Byggimál . 
J. nr. 2011-0042-0302 
Málslýsing 
Í umsókn dagf. 19.10.2011 søkir SEV um byggiloyvi til eina transformarastøð, oman fyri 
byggingina av blokkunum inni í Runavík. 
 
Viðløgd er tekning, har teir høvdu hugsað sær, at transformarastøðin kom at standa. 
Støðin er 4,01 metur long, 2,45 metur breið og 2,60 metur høg. 
 
Viðv. sjálvari plaseringini hevur Nes kommuna tosað við Runavíkar kommunu um, at hon 
ikki stendur í vegin fyri eini framtíðar húsabygging hjá Nes kommunu, eystanfyri 
kommunumarkið. 
 
Tilmælið 
Á fundi 24.09.2013 mælir Tekniska nevnd til, at SEV fær byggiloyvið til 
transformarastøðina, og at Nes kommuna ognar sær lendið til transformaturstøðina, uml. 27 
fermetrar. 

 
Ástaðarfundur hevur verið 27.09.2013, har umboð frá Nes kommunu, Runavíkar kommunu 
og Sev møtt. 
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Allir partar vóru samdir um, at Sev fær byggiloyvið til transformaturstøð eftir tekning frá 
Teknisku deild hjá  Runavíkar kommunu, dagfest 27.09.2013. 
 
Avgerð 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 145/2013 Ferðslumál 
J. nr. 2013-0044-0068 
Málslýsing 
Hin 05.09.2013 søkir Mest um varandi loyvi til at koyra við 
mobilum kranum á ávísum vegastrekkjum í Nes kommunu. 
 
Økir talan er um eru: 

1. frá landsvegi og út á kajøki 
2. frá landsvegi og til og eftir vegnum har vindmyllurnar hjá SEV standa. 

 
Royndarloyvi er fingið frá Landsverkið at koyra á ávísum landsvegastrekkjum. 
 
Áðrenn koyrt verður, fær vakthavandi hjá løgregluni boð. 
 
Tilmælið 
Á fundi 24.09.2013 mælir Tekniska nevnd til at geva Mest loyvi til at koyra á ávísum 
vegastrekkjum hjá Nes kommunu, og at loyvið verður galdandi í 1 ár.  
 
Avgerð 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 146/2013 Havnamál  
J. nr. 2013-0046-0064 
Málslýsing 
Í telduposti 20.09.2013 heitir Sandgrevstur á vinnunevndina um at viðmæla, at teir fáa loyvi 
til at seta eitt tjald til goymslu á økið norðanfyri Snodd. 
 
Orsøkin til umsóknina er, at ein slík høll kannn reisast sera skjótt. 
 
Tilmælir 
Á fundi 24.09.2013 mælir Tekniska nevnd til at geva Sandgrevstur loyvi til at seta upp eitt 
tjald við ávísum treytum. 

 
Á fundi 27.09.2013 tekur Vinnunevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 
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Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Vinnunevndini vóru einmælt samtykt. 

 
Mál nr. 147/2013 Vegamál  
J. nr. 2013-0044-0069 
Málslýsing 
Hin 24.09.2013 kom umsókn frá Bláa Krossi Føroya um at fáa vegin við Blákrossheimið 
asfalteraðan. 
 
Hetta verður gjørt í sambandi við, at heimið verður liðugt til várs. 
 
Kort yvir økið liggur í málinum. 
 
Tilmælir 
Á fundi 24.09.2013 mælir Tekniska nevnd til, at málið verður tikið við í viðgerðini av 
Fíggjarætlanin fyri 2014. 

 
Á fundi 30.09.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 
Mál nr. 148/2013 Mentamál     Alm. 
J. nr. 2013-0019-0049 
Málslýsing 
Ein studentaflokkur á Kambsdali søkir um stuðul til námsferð komandi ár. 
Tey heita á Nes kommunu um at stuðla við einum hvørjum løntum arbeiði. 
3 næmingar, í hesum flokkinum,  eru úr Nes kommunu. 
  
Tilmælir 
Á fundi 25.09.2013 mælir Mentanarnevndin frá at játta stuðul til endamálið.  

 
Á fundi 30.09.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Mentarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
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Mál nr. 149/2013 Mentamál  
J. nr. 2013-0023-0135 
Málslýsing 
Mentanarnevndin skal viðgerða keyp av jólatrøum og nær jólatrøini skulu tendra, og hvør skal tala, 
syngja og spæla, og hvat kommunan skal bjóða til matna.  
 
Tilmælið  
Mentanarnevndin mælir til at hava sama tal av trøum sum seinasta ár, og at tiltakið verður skipað, 
soleiðis at jólatrøini tendra, leygardagin 30.11.2013 kl. 16.00, kakao og bollar  verða at fáa í 
kirkjukjallarinum. Aftaná verður konsert, í Fríðrikskirkjuni, við luttøku av lokalum sangkreftum. 
Form. í mentanarnevndini samskipar tiltakið. 
 
Avgerð 
Tilmælið frá Mentarnevndini var einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 150/2013 Mentamál  
J. nr. 2013-0023-0134 
Málslýsing 
Minningarhald teirra sjólætnu 1. novembur, sum er fríggjadag, stundar til, og tí er neyðugt at 
fáa ein at halda røðuna við minnisvarðan.  
 
Tilmælið 
Á fundi 25.09.2013 mælir Mentanarnevndin til at hava minningarhaldið í           
Fríðrikskirkjuni, síðan verða kransar lagdir við minnisvarðan, og kommunan bjóðar kaffi 
o.a. í kirkjukjallaranum aftaná. 
 
Avgerð 
Tilmælið frá Mentarnevndini var einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 151/2013 Mentamál 
J. nr. 2013-0023-0137 
Málslýsing 
Skipað verður fyri bygdalegu í Nesvík, fyri íbúgvunum í kommununi, annahvørt ár. Í ár 
verður bygdalegan 18. til 20. oktobur. 
 
Í hesum sambandi hevur skipanarbólkurin gjørt ein faldara at bera til hvørt húski í 
bygdunum. Hann kostar millum kr. 2.500,00 og kr. 3.000,00. 
 
Heitt verður á kommununa um at stuðla bygdaleguni við at gjalda prentingina av 
faldaranum. 
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Tilmælir 
Á fundi 25.09.2013 mælir Mentanarnevndin til at stuðla við 2.500,00 kr.  
 
Á fundi 30.09.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá   
Mentarnarnevndini, og at peningurin verður tikin av konto stuðul til        
mentan. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Mentarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
  
Mál nr. 152/2013 Trivnaðarmál  
J.nr. 2010-0015-0007 
Málslýsing 
27.06.2013 er skriv komið frá Barnagarðinum, har tey gera vart við, at økið uttanum 
Barnagarðin ikki er nøktandi og ynskja tey, at kommunan ger ábøtur á økinum. 
 
Tilmælir 
Á fundi 26.09.2013 mælir Trivnaðarnevndin til, at uttanumøkið í Barnagarðinum verður 
tikið við í viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 2014. 

 
Á fundi 30.09.2013 tekur Fíggjarnevndinundir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 153/2013 Trivnaðarmál 
J.nr. 2009-0031-0057 
Málslýsing 
Teir borgarar, sum møtast á Vesturskin 3 dagar um vikuna, fingu játtað stuðul til koyring 
fram til summarferiuna 2013. 
 
Koyritænastan v/ Alomu Davidsen, ið hevur havt koyringina, hevur virkað væl og er ynski 
um at fáa Koyritænastan til at halda fram við koyringini. Kostnaðurin er nú  200,00 kr. pr. 
dag. 
 
Tilmælir 
À fundi 26.09.2013  mælir Trivnarðarnevndin til, at koyritænastan heldur fram árið út. 

 
Á fundi 30.09.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini, og at 
peningurin verður tikin av konto stovnurin fyri Umsorganararbeiði/Dagtilhaldið. 
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Avgerð 
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
Niclas Davidsen og Súnfríð Jacobsen vóru úti meðan málið var viðgjørt. 
 
Mál nr. 154/2013 Trivnaðarmál  
J.nr. 2013- 0031-0146 
Málslýsing 
Fyrsta viðgerð av eykajáttan til Barnaverndartænastuna. 
 
Eyst. Barnaverndartænasta søkir um eina eykajáttan fyri fíggjarárið 2013 uppá íalt 
1.361.000,00  kr.  og herav er parturin hjá Nes kommunu 282.390,00 kr. Av tí, at Nes 
kommuna, á fíggjarætlanini fyri 2013, hevur sett meira pening av enn tað, sum mett var, 
verður parturin hjá Nes kommunu 270.000 kr. í eykajáttan til virksemið. 
 
Tilmælir 
Á fundi 26.09.2013 mælir Trivnaðarnevndin til, at Nes kommuna rindar sín part av 
eykajáttanini. 
 
Á fundi 30.09.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini, og at 
játtanin verður tikin av tøkum peningi. 
 
Avgerð 
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
                             
 
 


