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Mál nr. 36/2012 Byggimál
J.nr. 2012-0042-0306
Bóndin søkir um loyvi til at byggja seyðhús við Bøllunes við Toftavatn.
Verandi seyðhús fórst í ódnini 24. november 2011, og nú er ætlanin at
byggja eitt tilsvarandi seyðhús upp aftur, á sama stað ella har á leið.
Tekniska nevnd mælir til at játta byggiloyvi til at byggja nýtt
seyðhús, í staðin fyri tað sum er farið í ódnini.
Treytað av, at seyðhúsið verður gjørt soleiðis, at tað fellur væl inn í
lendið, og at einki vandamikið frárensl kemur frá húsinum oman í
Toftavatn.
Fíggjarnevndin hevur tað viðmerking, at húsið má reisast á sama stað. - Um ikki,
má øll ætlanin góðkennast av friðingarmynduleikum.
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Elin á Torkildsheyggi var úti meðan málið var viðgjørt.
Mál nr. 37/2012 Byggimál
J. nr. 2012-0042-0304
Borgari søkir um loyvi til at byggja uppí húsini á matr. 334 við
Høganesveg.
Ætlanin er at byggja ein uppíbygning í einari hædd eystureftir, sum er
10,5 metur langur og 5 metur breiður, soleiðis at uppíbygningurin kemur
1,5 metur norður um og 2 metur suður um verandi sethús.
Uppíbyggingin heldur ásetingarnar um fráleika frá marki uppá 2,5
metrar.
Hjálagt er tekning og matrikulkort.
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Tekniska nevnd mælir til, at geva byggiloyvi til ætlaða uppíbygging
samb. innsendu tekning dagf. 09.02.2012, tó broytt soleiðis, at
bygningurin verður fluttur 1,5 metur suðureftir, soleiðis at
norðursíðan verður í flukt við norðursíðina á verandi húsum.
Annars eftir galdandi ásetingum í kommunalu byggireglugerðini og
samb. plantekning frá Teknisku deild hjá kommununi.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 39/2012 Byggimál.
J. nr. 2012-0042-0307
Í umsókn dagf. 01.03.2012 søkir Alfred Olsen, Rókavegur 24, Saltnes,
um byggiloyvi til at byggja ein hjall niðan úr sethúsum sínum, frá
norðurhorninum og suðureftir. Hjallurin er 3,5 metur langur og 2 metur
breiður.
Tekning er viðløgd umsóknini.
Tekniska nevnd mælir til at játta byggiloyvið til hjallin eftir galdandi
byggireglugerð.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Skrivarin var úti meðan málið var viðgjørt.
Mál nr. 40/2012 starvsfólkamál.
J. nr. 2012- 0003-0017
Nes kommuna hevur fingið fyrispurning um “ung í arbeiði” summari
2012.
Tað er ongin peningur avsettur á fíggjarætlanini fyri 2012 til ung í
arbeiðið.
Tekniska nevnd staðfestir, at ongir pengar eru avsettir til “Ung í
arbeiðið” og tí er onki fíggjarligt grundarlag fyri arbeiðið til tey
ungu í 2012 og tað viðførir, at Tekniska nevnd mælir frá at tiltakið
“Ung í arbeiðið” verður í 2012.
Fíggjarnevndin mælir til, at hetta málið verður meira nágreiniliga
viðgjørt á bygdaráðsfundinum.
Bygdaráðið samtykti at koyra málið aftur í Teknisku nevnd.
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan (borgarstjórin, formaðurin
í mentanarnevndini, og tekniska deild) koma at hava fund í hesi
vikuni, um hvørji arbeiðið tey ungu kunnu gera.
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Arbeiðsbólkurin mælir til, at kommunan kontaktar skúlan, og gevur
9. flokki tilboð um at fáa arbeiði hjá kommununi eftir páskir, og
fram til fríggjadagin 4. mai.
Hetta skal verða eftir skúlatíð, og skulu tey seta seg á ein lista,
hvørjar dagar tey kunnu arbeiða.
Tekniska deild deilir so næmingarnar í bólkar, nær tey skulu
arbeiða. Alt arbeiðið verður planlagt, og undir eftirlitið frá Teknisku
deild.
Meginparturin av arbeiðnum verður at reinsa fortovskantar, og
rudda runt í kommununi.
Tilmælið frá arbeiðsbólkinum var einmælt samtykt.
Mál nr. 41/2012 Byggimál.
J. nr. 2007-0042-0019.
– mál nr.12. frá bygdaráðsf. 23.01.12
Í umsókn dagf. 09.01.2012 søkir bóndin, um byggiloyvi til seyðhús
eystanfyri Høganes.
Ætlanin er at byggja seyðhúsið einar 100-150 metrar suður frá
vegendanum eystan fyri Høganes, soleiðis sum tekningin vísur. Hetta
viðførir, at frárenslið frá seyðhúsinum er uttanfyri tilrennignarøkið hjá
Toftavatni.
Húsið verður 15 x 6 metrar og er ætlanin at hava seyðhúsið til at fóðra
seyðin í um veturin og til goymslu av hoyggi v.m., og tað viðførir, at
básaseyður ikki kemur at standa í seyðhúsinum um veturin.
Tey mistu seyðhúsið á Hákunarheyggi í jólaódnini.
Bóndin vísur í umsóknini á gongdina í málinum um nýtt seyðhús og
grundgevingar hví tey nú ynskja at flyta seyðhúsið frá økinum sunnanfyri
Stovugólvið og norður til økið eystanfyri Høganes.
Málið hevur ikki verið viðgjørt í Teknisku nevnd.
Bygdaráðið viðgjørdi umsóknina og samtykti at beina í Teknisku
nevnd.
Tekniska nevn mælir til, at kommunan fyrst av øllum sendir
umsóknina til Friðingarnevndina fyri Eysturoy, við tað at hetta er
uttangarðs.
Tínæst mælir Tekniska nevnd til, at seyðhúsið verður flutt út úr tí
økinum sum er ætlað til sethúsabýgging, og út móti tilrennignarmarkinum móti Toftavatni. At Tekniska deild fer á staðið at kanna,
hvar eitt slíkt seyðhús kann byggjast og áseta neyðugar treytir fyri
byggingina av húsinum, nýtslu av og frárenning v.m. av húsinum, og
kemur ein framtíðar vegur niðan á Svangaskarð at fara gjøgnum
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økið har seyðhúsið stendur, so er treytin tann, at eigarin av
seyðhúsinum skal flyta húsið á annað hóskandi stað, fyri egnan
kostnað.
Annars eftir teimum ásetingum sum Friðingarmyndugleikar og
onnur seta.
Bygdaráðið samtykti einmælt at koyra málið aftur í Teknisku nevnd.
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan ikki gevur byggiloyvið til
seyðhúsið á tí stað, sum nú verður søkt um av tí orsøk, at hetta er
ætlað sum íbúðarøki í býarætlanini og lagt út til tað.
Men Tekniska nevnd heldur, at kommunan skal halda fast við givna
byggiloyvið til seyðhús, suður av Stovugólvinum, norðanfyri
fótbóltsvøllin á Svangaskarði.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 45/2012 Mentamál
J. nr. 2012-0023-0110
Akureyri verður 150 ár. Í tí sambandi verða 2 ungdómar, úr Nes
kommunu, bjóðaðir til Work-shop hjá Akureyri kommunu 2.-7. juli 2012.
Akureyri kommunes ønske er at markere det vestnordiske/arktiske
samarbejde ved Akureyris bys 150 års jubileum med kunst- og
håndværksudstillinger og forelæsninger fra og om Nordatlanten og
bl.a. give unge i Akureyri mulighed for at lære vores naboer bedre at
kende.
Akureyri kommune er ved at etablere sig som arktisk by og Akureyri
Universitet har defineret sig som Arktisk Universitetet. Arktiske
aktiviteter er tilknyttet institutionerne PAME, CAFF og Stefansson
Arktik Institut som alle er i Akureyri hvor der arbejdes ihærdigt på
sager der vedrører arktik.
Et godt samarbejde er også i gang mellem Akureyris
fiskerivirksomheder og firmaer i Grønland og på Færøerne.

Mentanarnevndin mælir til, at kommunan rindar ferðakostnaðin til
2 næmingar til Work-shop á Akureyri í døgunum frá 2. til 7. juli
2012.
Mentanarnevndin ynskir, at keyptir vera ferðaseðlar í so góðari tíð,
at hesir fáast so bíliga sum gjørligt.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini,
og at svar kemur frá skúlanum
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Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 46/2012 Umhvørvismál.
J. nr. 2011-0047-0024
Árligi Umhvørvisdagurin 2012.
Mentanarnevndin mælir til at hava ruddingardagin leygardagin 28.
04.2012.
Byrjað verður kl. 9,30 við Tofta skúla og ruddingin verður til kl.
uml. 12.30, tá avsluttað verður omanfyri egningaskúrarnar við sangi,
mótaframsýning, træplantupakka, har hvørt hús fær eina plantu og
okkurt verður til matna.
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 47/2012 Umhvørvismál.
J. nr. 2007-0023-0015
Nú gongugøtan er gjørd fram við Toftavatni, verður túrurin sum
lukkaðist sera væl seinasta ár, uppaftur tikin í ár.
Mentanarnevndin mælir til, at gongutúrurin til Tofta vatn verður
gjørdur týsdagin hin 29.05.2012 kl. 18,00, har fyriskipað verður eitt
tiltak á sama hátt sum seinasta ár, har fólkini á Toftum fara frá
Svangaskarði og fólkini frá Runavík fara frá Runavíkar skúla byrja
verður at ganga kl. 18.00.
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 48/2012 Umhvørvismál
J. nr. 2012-0023-0111
Mentanarnevndin mælir til hesar gongutúrar í 2012.
Gongutúrar:
- Nes kommunan skipar fyri einum gongutúri leygardagin 12.05.2012 kl.
9,30 og byrjað verður við Tofta skúla og gingið verður eftir varðagøtuni,
sum eru millum Toftir og Runavík.
Staðkendur ferðaleiðari verður við.
- Nes kommuna skipar fyri einum gongutúri leygardag hin 19.05.2012 og
byrjað verður yviri í enda í Rituvík.
Gingið verður yvir í Nev og kemur ein rundvísing runt Nevið at vera
gjørd av staðkendum fólki.
Tilmælini frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.
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Mál nr. 51/2012 Fíggjarmál
(Mál nr. 80/2011 – nr. 01/2012 og 18/2012 Havnamál).
J. nr. 2007-0046-0018
Á bygdarráðsfundi hin 20.02.2012, undir viðgerðini av fíggjarætlanini fyri
2012, so var metingin frá fíggjarmálaráðnum, at inntøkan hjá kommununi
fyri ári 2012 kom at vera kr. 31.269.719,-.
Seinri er nýggj inntøkumeting gjørd sum sigur, at inntøkan hjá Nes
kommunu verður kr. 31.812.317,- tvs. ein hækking uppá kr. 530.000,00
Fíggjarnevndin mælir til, at kommunan tekur av tilsøknini um lán frá
Bank Nordik uppá 2 mió kr. til ger av atløgusíðu frammanfyri
Saltsøluna.
Viðv. asfaltering á havnalagnum, mælir fíggjarnevndin til, at nýggja
inntøkumetingin verður tikin við í fíggjarætlanina fyri 2012, og at hetta
arbeiðið verður fíggja av meirinntøkuni.
Arbeiðið verður boðið út í almennari licitatión.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Broytingar í Fíggjarætlanini, skulu hava 2 viðgerðir. Bygdaráðið
samtykti á fundinum hin 20.02.2012, at inntøkumetingin fyri 2012, sum
hækkar við 530.000,00 kr. skal takast við á fíggjarætlanina 2012, og at
henda upphædd verður brúkt til asfalteringina á havnalagnum.
Bygdarráðið samtykti einmælt tilmælið frá Fíggjarnevndini.
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