Bygdaráðsfundur
Bygdaráðsfundur 18.03.2013 kl. 16.00 til kl.18.50.
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
Súni í Hjøllum
Elin á Torkilsheyggi
Niclas Davidsen
Mortan Højgaard
Jákup Olsen
Súnfríð Jacobsen
Marjun Gaardbo ref.
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Til viðgerðar:
Mál nr. 46/2013 Vegamál
J.nr. 2011-0044-0039
Málslýsing
Í skrivi dagfest 06.02.2013 vísa borgarar við Regnavegin á, at har er ein gøta, norðan fyri húsini hjá
Asbjørn Hansen, ið verður nógv brúkt bæði av skúlabørnum og øðrum. Serliga nógv verður gøtan
brúkt av foreldurum, sum hava børn á Svangaskarði og skúlabørn. Tá verða skúlabørnini sett av har.
Teir bjóða seg til at gera gøtuna og spyrja um kommunan kann gjalda fyri tilfar, ið brúkt verður.
Gøtan er umleið 100m long og verður hon ein metur breið.
Tilmælir
Á fundi 12.02.2013 mælir Tekniska nevnd, at útseta málið.
Á fundi 05.03.2013 staðfestir Tekniska nevnd, at arbeitt verður við øðrum gøtum í kommununi, at
ongin peningur er eftir fyri 2013, og at málið verður tikið upp aftur tá fíggjarætlanin fyri 2014
verður viðgjørd.
At kommunan vísir borgarunum við Regnavegin á, at gøtan inni á Hamri verður gjørd í 2013.
Á fundi 08.03.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við staðfestingini hjá Teknisku nevnd.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 48/2013 Byggimál
J. nr.2013-00420-314
Málslýsing
Í skrivi dagf. 4 mars 2013, ynskja leigarir av egningaskúrum, at wc- verður gjørt í norðasta
skúrinum, og at teir sum hava við egningarskúrarnar at gera koma at hava ábyrgd av wc-inum.
Tilmæli
Á fundi 05.03.2013 mælir Tekniska nevnd til, at Tekniska deild kannar hvat kostnaðurin er av at
gera wc í tí norðasta skúrinum, og um rottangi er á økinum.
Uppskot frá borgara um møguleikan at leiga seg inn á virkið hjá Vaðhorn Seafood verður tikið við í
viðgerðini.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 49/2013 Jarðarmál
J.nr. 2008-0042-0216
Málslýsing
Í telduposti 05.08.2008 spyr borgari um at fáa grundstykki til keyps burtur av Heygsbønum á Nesi
matr. nr. 677a.
Samskifti hevur verið millum borgara og Nes kommunu síðani 2008. Borgarin hevur nú aftur sett
seg í samband við Nes kommunu fyri at fáa ognar sær grundstykkið burtur av matr. nr. 677a.
Tilmæli
Á fundi 05.03.2013 mælir Tekniska nevnd til, at geva borgaranum loyvi til at ogna sær
grundstykkið, og at Nes kommuna tekur ein fund við Landsverk fyri at fáa loyst trupulleikan við
vegnum á Agninum og fáa loyvi til íbinding til matr. nr. 677a. og at bjóða SEV við til fundin í
samb. við leiðingarnar.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 50/2013 Mentamál
J.nr. 2013-0023-0125
Málslýsing
Í skrivi dagfest 11.02.2013 søkir Berin um stuðul til fyrireiking av eini konsert í
Norðurlandahúsinum, í samb. við 10 ára føðingardag hjá Beranum. Endamálið við tiltakinum er at
savna pening til framhaldandi arbeiðið hjá Beranum.
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Endamál Berans er, at geva børnum og ungum, ið hava mist foreldur og ella systkin, við deyða, eitt
forum, har tey kunnu møtast og práta við javnlík.
Tilmælir
Á fundi 06.03.2013 mælir Mentanarnevndin til, at játta stuðul til Beran uppá
kr. 2.000,-.
Á fundi 08.03.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, og at
peningurin verður tikin av konto 549000, annar stuðul og mentan.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 51/2013 Mentamál
J.nr. 2013-0024-0015
Málslýsing
Í skrivi móttikið 25.02.2013 søkir Svimjifelagið Flot um stuðul til venjingarlegu í Íslandi í
døgunum 25.03 til 01.04-2013. Við í ferðalagnum eru 8 teir bestu svimjararnir, 2 venjarar og
2 hjálparfólk.
Felagið søkir um stuðul kr. 6.000,-, sum er kostnaðurin av ferðini hjá einum venjara.
Tilmælir
Á fundi 06.03.2013 mælir Mentanarnevndin til, at játta stuðul, til Svimjifelagið Flot, uppá
kr. 6.000,Á fundi 08.03.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, og at
peningurin verður tikin av konto 549000, annar stuðul og mentan.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 52/2013 Mentamál
J.nr. 2013-0023-0124
Málslýsing
Í telduposti, móttikin 19.02.2013, søkir B-68 um stuðul til Danmarkarferð fyri dreingir U12 í
summar.
Teir eru áhugaðir í at hjálpa til við ruddingardegnum ímóti at fáa ískoyti til ferðina afturfyri.
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Tilmælir
Á fundi 06.03.2013 mælir Mentarnevndin til, at játta stuðul til Danmarkarferð fyri U12 hjá B68
uppá kr. 5.000,- og at dreingirnir gera arbeiðið við viðlíkahaldi av gøtuni niðan í Nýggjagerð.
Á fundi 08.03.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, og at
peningurin verður tikin av konto 549000, annar stuðul og mentan.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Niclas Davidsen og Súnfríð Jacobsen vóru úti
meðan málið var viðgjørt.
Mál nr. 53/2013 Fíggjarmál
J. nr. 2013-0011-0035
Málslýsing
Hin 25.02.2013 kom roknskapurin hjá Eysturoyar Røktar- og Ellisheimi til ummælis hjá Nes
kommunu.
Fundarfrásøgn og roknskapurin vóru viðløgd.
Tilmælir
Á fundi 06.03.2012 mælir Mentanarnevndin til, at taka undir við roknskapinum soleiðis, sum hann
er uppsettur.
Á fundi 08.03.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 54/2013 Mentamál
J.nr. 2011-0023-0096
Málslýsing
Skriv frá borgara, ið er sent við telduposti til allar limirnar í Mentanarnevndini, viðv. ymiskum
mentanarligum tiltøkum í kommununi, út frá søguni um kristindóminum í kommununi, var viðgjørt.
Tilmælir
Á fundi 06.03.2013 mælir Mentanarnevndin til, at takka fyri góðar tankar fyri søguni hjá Nes
kommunu, og gott at hava slík skriv við til okkara framtíðarætlanir. Nes kommuna hevur ikki

4

Bygdaráðsfundur
nakrar ítøkuligar ætlanir um, at gera nakað so stórt átak í løtuni. Nes kommuna heldur málið verða
sera umfatandi og kundi verið hóskandi til ferðavinnuna, sum so ein áhugabólkur kundi tikið sær
av.
Á fundi 08.03.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 55/2013 Fíggjarmál
J.nr. 2013-0012-0004
Málslýsing
Í umsókn dagf. 07.03.2013 søkir Bygdasavnið í Nes Kommunu, um skattafrælsi eftir § 3 stk. 3 í
skattalógini, í sambandi við teirra arbeiðið sum bygdasavn.
Tilmæli
Á fundi 08.03.2013 mælir Fíggjarnevndin til, at Bygdasavnið í Nes kommunu fær skattafrælsi.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 56/2013 Trivnaðarmál
J.nr. 2010-0015-0007
Málslýsing
01.02.2013 er skriv komið frá foreldraráðnum viðv. umstøðunum uttan fyri barnagarðin.
Foreldraráðið heitur á kommununa at betra um umstøðurnar uttanfyri barnagarðin. Spæliøkið
treingir til at dagførast og gerast liðugt.
Tilmælir
Á fundi 12.02.2013 mælir Trivnaðarnevndin til, at arbeiða víðari við ætlanini um spæliøkið rundan
um barnagarðin, og at Trivnaðarnevndin fer at tosa við leiðaran í Barnagarðinum og hyggja uppá
umstøðurnar.
06.03.2013 hevur Trivnaðarnevndin verið á fundi við leiðaran í barnagarðinum viðvíkjandi økinum
uttanum Barnagarðin. Tosað var um møguliga, at fáa gjørt okkurt á vestursíðini, soleiðis at børnini
kunna spæla har.
Á fundi 06.03.2013 staðfestir Trivnaðarnevndin, at ongin peningur er avsettur í 2013.
Trivnaðarnevndin mælir tó til, at økið vestanfyri verður gjørt somikið klárt, at tað kann brúkast, og
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at leiðslan í barnagarðinum, saman við Trivnaðarnevndini, fer at arbeiða víðari við at planleggja alt
økið uttanum.
Á fundi 08.03.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 57/2013 Trivnaðarmál
J.nr. 2010-0015-0007
Málslýsing
01.02.2013 er skriv komið frá foreldraráðnum viðv. umstøðunum uttan fyri til barnavognar.
Barnagarðsaldurin er lækkaður og ynskja tí, at barnavognar verða keyptir.
Foreldraráðið heitir á kommununa um, at finna eina loysn á trupulleikanum.
Tilmælir
Á fundi 12.02.2013 avgjørdi Trivnaðarnevndin at fara og tosa við leiðaran í Barnagarðinum um
umstøðurnar til barnavognar.
06.03.2013 hevur Trivnaðarnevndin verið á fundi við leiðaran í barnagarðinum um keyp av
barnavognum og umstøðunum uttanfyri til barnavognar.
Niðurstøðan var: at ongir vognar verða keyptir grundað á, at børnini, sum fara í barnagarð, hava
barnagarðsaldur.
Á fundi 06.03.2013 mælir Trivnaðarnevndin til, at ongir barnavognar verða keyptir.
Á fundi 08.03.2013 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 59/2013 Fíggjarmál
J.nr. 2013Málslýsing
Nes kommuna (NK) og Tofta Ítróttarfelag (TÍ) hava í eina tíð havt samráðingar um, at NK skal
yvirtaka ognirnar hjá TÍ á Svangaskarði. Hesar samráðingar blivu aktuellar, tá Fótbóltssamband
Føroya (FSF) í 2012 tók avgerð um at gera útbyggingar á Svangaskarði fyri 12 mió. kr. Í sambandi
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við avgerðina hjá FSF, bleiv ein samstarvsavtala undirskrivað millum FSF og Nes kommunu, har
partarnir vóru samdir um at fara í samstarv um útbyggingar á Svangaskarði.
Talan er um matr. nr. 358a, 358c og 358f, og ognirnar umfata báðar fótbóltsvallirnar, við
uttanumøki, áskoðaraplássi, rennibreyt, parkeringsplássi, atkomuvegir og ítróttarhús. Tó er húsið
við tilhoyrandi grundøki, við sunnara vøllin ikki, umfatað.
Nevndin í TÍ hevur, á nevndarfundi 21.02.2013, samtykt at avhenda omanfyri nevndu ognirnar til
NK.
Keypsprísurin er avtalaður til lániskuld hjá TÍ, sum pr. dd. svarar til kr. 2.493.289,26. Talan er um
lánið, sum NK borgar fyri, og sum NK í fleiri ár hevur goldið fyri, sum stuðul til TÍ.
Í sambandi við, at TÍ avhendar ognirnar til NK, fær TÍ eksklusivan nýtslurætt til avhendaðu
ognirnar, og verður hesin nýtslurættur tinglýstur sum servituttur.
Áðrenn skeytið verður undirskrivað, skal ein samstarvsavtala gerast millum NK og TÍ, har tað
verður ásett undir hvørjum treytum TÌ kemur at nýta økið.
Tilmæli
Á fundi 08.03.2013 mælir Fíggjarnevndin til, at Nes kommuna keypir ognirnar matr. nr. 358a, 358c
og 358f frá Tofta Ítróttarfelag, fyri tað sum skuldin til Bank Nordik er pr. dd., kr. 2.493.289,26. Víst
verður á, at Nes kommunu veðheldur fyri láninum, og rindar longu ídag fyri rentur og avdráttir, sum
stuðul til Tofta Ítróttarfelag. Við yvirtøku av láninum verður renta spard, tí rentan lækkar í
sambandi við, at Nes kommuna yvirtekur lánið. Eisini verður víst á, at avtala er gjørd millum Nes
kommunu og Fótbóltssambandið, har partarnir eru samdir um at gera útbyggingar á Svangaskarði,
og grundarlag fyri hesi avtalu er, at Nes kommuna hevur ræðisrættin á Ítróttarøkinum á
Svangaskarði. Fíggjarnevndin metir, at Ítróttarøkið á Svangaskarði hevur alstóran týdning fyri
trivnaðin í kommununi, og at Nes kommuna tí eigur at ogna sær økið.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Niclas Davidsen var úti meðan málið var
viðgjørt.
Mál nr.60/2013 Umhvørvismál
J.nr. 2013-0047-0030
Málslýsing
Í telduposti 14.03.2013 søkir festari um loyvi til, at taða við mykju á matr. nr. 83 á Nesi
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Trøðin, sum skal taðast, liggur undir høvuðsvegnum, úti á Nesi, har seyðhúsið hjá festarinum
liggur.
Tilmæli
Tekniska nevnd mælir til, at geva festaranum loyvi til at taða, og at frástøðan uppá 50 m, samb. § 9
í kunngerð frá 29. mai 2012 um taðing, verður hildin. Álagt verður festaranum, at fara vandaliga
um økið har taðað verður, og at avlandsvindur er tá taðað verður.
Loyvi er bert galdandi fyri eina ferð.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
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