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Mál nr. 62/2011 Fíggjarmál
J. nr. 2009-0011-0015
Kongshavnar havnastýrið hevur sent ársroknskapin fyri 2010 til
góðkenning hjá kommununi.
Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna roknskapin hjá Kongshavnar
havnastýrið fyri 2010, soleiðis sum hann er uppsettur.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 64/ 2011 Byggimál
J. nr. 2011-0042-0285
Benny Hansen, Nesvegur 109, Nes søkir um loyvi til at taka bilhúsið á matr. nr.
88 niður og byggja tað upp aftur.
Í skrivi dagfest 07.03.2011 boðar Benny frá, at hann ultimo des. 2010 hevur
keypt ognina á matr. 88, Nes bygd.
Hjálagdar eru tekningar yvir ætlaðu byggingina.
Tekniska nevnd mælir til at játta Benny Hansen byggiloyvið til bilhúsið,
og at plaseringin og byggilinjan verða gjørd av Teknisku deild, áðrenn
bygdarásðfundin.
Jákup M. Kjeld var úti meðan málið var viðgjørt.
Bygdaráðið samtykti at koyra málið aftur í Teknisku nevnd.
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Tekniska nevnd mælir til, eftir at hava tosað við Benny Hansen, Nesvegur
109, Nes, at játta honum byggiloyvið til bilhúsið, eftir innsendu tekning,
har verandi hús stendur, við teimum treytum, sum eru ásettar í
byggireglugerðini fyri slíka bygging, tó skal byggilinjan rættast upp og
verða nágreiniliga ásett av Teknisku deild.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 66/2011 Jarðarmál.
J. nr. 2011-0068-0069.
Búnaðaðarstovan sendur kommununi, til ummælis, eina umsókn frá Jákup
Olsen, Toftir, ið søkir um loyvi til at fáa leigutrøðni á matr. Nr. 356a og
357a til leigu.
Tekniska nevnd mælir til, at Jákup Olsen, ið hevur keypt húsini á trøðni,
fær loyvi til at fáa leigukontrakt uppá verandi træðir.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 67/2011 Umhvørvismál.
J. nr. 2011-0044-0040
Í skrivi hin 24.03.2011 boðar Umhvørvisstovan frá, at innsenda
spillivatnsætlanini hjá Nes kommunu, sum bleiv latin inn 23.12.2010, lýkur
ásetingarnar í §§ 8-13 í kunngerðini um spillivatn.
Umhvørvisstovan hevur góðkent innsendu spillivatnsætlanin hjá Nes
kommunu.
Tekniska nevnd fegnast um, at spillivatnsætlanin er góðkend, og tók hetta
sum kunning.
Bygdaráðið tók hetta sum kunning.

Mál nr. 70/2011 Umhvørvissmál.
J. nr. 2011-0047-0025
Borgarar, sum eru útlærd innan gartnararbeiði, bjóða seg til at gera
urtagarðsarbeiðið, s.s. grassláing, planting og annað viðlíkahald í Nes kommunu.

[2]

Bygdaráðsfundur
Mentanarnevndin metir tilboðið vera áhugavert men mælir til, at kommunan
ikki brúkar gartnara til jørðarbeiðini í ár, við tað at ongir pengar eru
avsettir til gartnara á fíggjarætlanini í ár. Øll fríðkan verður gjørd av
arbeiðsfólkinum hjá kommununi.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 71/2011 Heilsumál
J. nr. 2011-0011-0025
Ársroknskapurin fyri 2010 hjá Eysturoyar Røktar- & Ellisheimi er sendur
kommununi til ummælis.
Mentanarnevndin skal koma við einum tilmæli til bygdaráðið viðv. roknskapinum
hjá ERE fyri 2010.
Mentanarnevndin mælir til at góðkenna roknskapin hjá ERE fyri 2010,
soleiðis sum hann er uppsettur. .
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Fíggjarnevndin metir annars, at roknskapir eru eitt beinleiðis
fíggjarmál og áttu tískil at fari beinleiðis til viðgerð í Fíggjarnevndini.
Í samband við Røktar- og ellisheimið er spurningurin, um tað ikki eigur
at viðgerðast í trivnaðarnevndini. Samtykt er, at eldraøkið er
trivnaðarmál. Vesturskin er trivnaðarmál, og áttu hesi bæði heimini at
verið viðgjørd í somu nevnd.
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Somuleiðis var samtykt, at allir roknskapir vera viðgjørdir í Fíggjarnevndini.
Bygdaráðið samtykti eisini, at eldraøki er eitt trivnaðarmál og skal tí viðgerast í
Trivnaðarnevndini.

Mál nr. 72/2011 Mentamál
J. nr. 2011-0023-0091
Eysturoyar Dansifelag søkir um fíggjarligan stuðul til dansiferð til Stockholm frá
28. juni til 03. juli.
Kostnaður fyri 32 luttakarar og ein bussførara er kr. 216.330,00.
Mentanarnevndin mælir til at játta Eysturoyar Dansifelag ein fíggjarligan
stuðul til dansiferðina til Stockholm uppá 3.000,00 kr..
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Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini og at peningurin
verður tikin av kto. 549000 ”Annar stuðul”.
Tilmælini frá Mentanarnevndini og fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 73/2011 Mentamál
J. nr. 2011-0023-0092
Sangkór úr Hveragerði kemur at vitja í Føroyum, tey eru 48 fólk í ferðalagnum.
Tey hava sett leygardagin 16.04.2011 av til at vera á Toftum. Her skulu tey vitja
m.a. Tofta skúla og Navia og vera saman við kirkjukórinum í Fríðrikskirkjuni.
Vísandi til at Hveragerði og Nes kommuna eru vinarkommunur, verður
kommunan vertur fyri einum døgurða leygarkvøldið, har kóri frá Hverðagerði,
kóri í Fríðrikskirkjuni og bygdaráðið verða við.
Bygdaráðið tók hetta sum kunning.

Mál nr. 74/2011 Mentamál/tekniskt mál
J. nr. 2011-0022-0001
Í sambandið við, at reglugerðin fyri kirkjugarðin, plasering av gravsteinum o.a.
verður viðgjørd av nýggjum, hevur málið verið hjá kirkjugarðsnevndini til
ummælis.
Kirkjugarðsnevndin hevur viðgjørt reglugerðina og tekur undir við, at bert skal
vera loyvt at gera ein lítlan kant t.d. 60x60 cm, runding ella kant frammanfyri
sjálvan gravsteinin.
Nevndin tekur ikki undir við at broyta verandi plasering av gravsteinum, t.v.s., at
gravsteinurin framhaldandi skal verða settur við høvdalagið.
Mentanarnevndin mælir til at taka undir við tilráðingini frá
Kirkjugarðsnevndini viðv. reglugerðini.
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.

[4]

Bygdaráðsfundur
Mál nr. 78/2011 Byggimál.
J. nr. 2010-0042-0281
Í umsókn dagf. 28.03.2011 søkir Faroese Innovative recycling v/Stig Thomasen,
Miðvágur, um byggiloyvi til eina arbeiðshøll norðast á havnaøkinum inni á Rætt.
Bygningurin er 14 x 20 metrar til støddar, har síðurnar eru 6 metur høgar og
takhallið er 12 gradir.
Høllin kemur at standa oman og niðan, á tí økinum, sum kommunan hevur givið
teimum loyvi til at leiga á fundi hin 24.01.2011.
Tað økið, sum er tøkt, er 739 m² og kann byggiøkið tí vera 432m², men høllin
verður bert 280 m².
Støðutekning av bygninginum er viðløgd.
Tekning av arbeiðshøllini viðløgd.
Plasering av høllini (tekning frá Teknisku deild hjá Nes kommunu).
Bygdaráðið samtykti, at Tekniska deild fær meira nágreiniligar tekningar av
høllini, so sum kloakkplan, oljuútskiljara, innrætting av høllini v.m. so
tekningarnar uppfylla tey krøv sum byggimyndugleikin setur, við tað at innsendu
tekningar ikki eru nøktandi.

Mál nr. 79/2011 Byggimál.
J. nr. 2011-0044-0042
Nes kommuna hevur ætlanir um at leggja flisar á økið vestan fyri skúlan,
frá spæliplássinum og norður um høvuðsinngongdina, millum sjálvan
skúlan og Heygsveg.
Tilboð um hetta flisaarbeiði fyriliggja til bygdaráðsfundin og eru
innkomin hesi tilboð:
Sp/f Hjálpirót, Tórshavn
Regin Joensen, Gøtueiði
Ingolf Hansen, Runavík

Bygdaráðið samtykti at koyra málið til viðgerðar í Fíggjarnevndini.
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