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Bygdaráðsfundur   20.06.2011   
Fundarstað:  Fundarhøli 
Hjástødd vóru: Símun Johannesen x    
  Súni í Hjøllum x 
                                            Elin á Torkilsheyggi     
  Johannus Danielsen x  
                                           Súnfríð Jacobsen x  
  Petur J. Petersen x  
  Mortan Højgaard x 

Hansy Skarðsá - ref.  
 
Til viðgerðar verður: 
 
Mál nr. 98/2011   Fíggjarmál.   (mál nr. 94/2011 frá seinasta fundi)   
J. nr. 2011-0011-0024 
Nes kommuna hevur í síni fíggjarætlan avsett pening á teimum ymisku greinum 
og konti. 
Samtyktir eru gjørdar í bygdaráðnum sum gera, at tørvur er á at gjøgnumganga 
fíggjarætlanina pr. 31.03.2011 og at gera metingar um hvørjar peningaupphæddir 
koma at blíva brúktar á teimum ymisku greinum og konti. 
Samtyktirnar gera, at tað vera konti, sum vera yvirtrektar í 2011 (barnagarðurin og 
økið inni á Rætt), tí á verandi fíggjarætlan, er ov lítið av peningi avsettur til hesi 
arbeiðir, meðan tað á øðrum konti kemur at vera avlop, grundað á tey arbeiði sum 
ikki vera gjørd í 2011, grundað á sparingar.  
Fyrisitingin hevur gjørt eitt yvirlit yvir tær ymisku greinarnar, og verður hetta 
fyrilagt fíggjarnevndini. Somuleiðis skal fíggjarnevndin viðgerða møguliga 
lántøku í 2011.  
   
Fíggjarnevndin mælir til, at bygdaráðið samtykkir uppskot til broytingarnar.  
Bygdaráðið samtykti einmælt tilmælið frá Fíggjarnevndini um tær gjørdu 
broytingarnar. 

Bygdaráðið samtykti einmælt broytingarnar við aðru viðgerð. 
 
 
Mál nr. 99/2011  Mentamál. 
J. nr. 2011-0023-0094 
Blái Krossur Føroya hevur ætlanir um at vaksa um virksemi teirra í 
samband við endurnýtslu.  
 
Mentanarnevndin mælir til, at Blái Krossur fær loyvi til at 
endurnýta tað, sum nýtast kann á Ruskplássinum hjá Nes kommunu. 
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Umsjónarmaðurin verður biðin um at seta lutir, sum kunnu 
endurnýtast, til síðis, so Blái Krossur kann avheinta hesar eftir 
avtalu. 
 

Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 

Mál nr. 101/2011 Mentamál 
J. nr. 2011-0023-0095 
Vit eru ein nýggjur tónleikabólkur úr Eysturoynni, og eru í gongd við at 
gera upptøkur til okkara fyrstu útgávu, sum vónandi verður útgivin í ár. 
 
Vit hava ætlanir um at skipa fyri fleiri konsertum runt í Føroyum, bæði 
saman við øðrum bólkum og fyri okkum sjálvar. 
T.d. skulu vit spæla á komandi Eystanstevnu, og í juli mánaða skulu vit hita 
upp fyri SIC í Løkshøll. 
 
Í hesum sambandi, spyrja vit tykkum, um áhugi er fyri at stuðla okkum við 
t.d. studio, mastering, útgeving, konsertum ella merchandise. 
Um tit játta hesum, verður tykkara navn prenta á fløguhúsan. 
 
Mentanarnevndin mælir til at játta 2.000,00 kr. sum stuðul til 
tónleikabólkin v/Jaspur Jan Olsen, í samband við studio, mastering, 
útgeving, v.m.  
Peningurin verður tikin av ”stuðulskonto til mentan”. 

 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini. 
 

Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt 
samtykt. 

 
  
 
 

Mál nr. 104/2011    Byggimál. 
J. nr.  2011-0042-0292 
Í umsókn dgf. 03.06.2011 søkir Heri Hansen, Regnavegur 37, um 
byggiloyvi til at gera garð omanfyri hús síni, ið er 30 cm. betong, við einum 
60 cm. rekverkið. 
Tá vegurin var gjørdur, blivu kantsteinarnir tiknir burtur. Nú er ætlanin so at 
stoypa garð á strekkinum frá suðurmarkinum og norður um úthurðina. 
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Tekniska nevnd mælir til at játta Hera Hansen byggiloyvi til garð 
samsvarandi innsendu umsókn, eftir galdandi ásetingum í 
býarætlanini fyri garðar, fram við kommunalum vegum.  
 

Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 
 

 
 

Mál nr. 107/2011    Jarðarmál. 
J. nr. 2009-0048-0054 
Nes kommuna hevur gjørt eina byggiætlan fram við Lýðarsvegi, frá 
Heygunum og inn á Hamar, og henda byggiætlan gongur mitt ígjøgnum, og 
fer tí við allari trøðnið uppi á Hamri. 
Nes kommuna hevur yvirtikið og brúkt alla trøðnað nú í nøkur ár, og hesum 
hevur leigarin boðað Búnaðarstovuni frá,  í samband við røkt og fóðring av 
seyðinum hjá festara, sum nú hevur latið festið frá sær, so tær umstøðurnar 
eru broyttar. 
Tað sær út til, at Nes kommuna ferð avstað við allari trøðnið í sambandi við 
útstykkingina við Lýarsveg og til gøtuna í dag, og tí ynskir hann at fáa at 
vita, um hann í verðuleikanum hevur mist trøðnað, so hann kann siga 
Búnaðartovuni frá hesum, tí sum nú er, forðar verandi leigumál til trøðnað 
uppi á Hamri, sum hann ikki kann brúka, fyri at hann kann fáa leigumál til 
aðra trøð, tí eingin kann hava tvey leigumál til træðir, óansæð um verandi 
trøð ikki kann brúkast sum slík. 
 
Tekniska nevnd metir, at Alfred Olsen missir leigutrøð sína uppi á 
Hamri, til  útstykkingina fram við Lýarsvegi og inn á Hamar. 
Tekniska nevnd mælir tí til, at Alfred Olsen boðar Búnaðarstovuni 
frá, at hann missir alla trøðnað í sambandi við útstykkingina fram 
við Lýarsvegi. 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
  

 
 

Mál nr. 109/2011   Byggimál. 
J. nr. 2010-0041-0010   
Nes kommuna hevur eina samtykta og góðkenda býarætlan, fyri alt tað 
kommunala økið. 
Henda býarætlan er broytt nakrar ferðir, har nýggj økir eri komin, meðan 
ásetingar í øðrum økjum eru broyttar. 
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Tekniska nevnd kemur gjøgnumganga verandi býarætlan, so 
kommunan seinast í hesum árinum hevur eina dagførda býarætlan, 
sum inniheldur allar neyðugu broytingarnar, umframt tær 
broytingar sum neyðugar eru at gera til byggingar v.m. í framtíðini. 
 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
   
Mál nr. 110/2011   Byggimál. 
J. nr. 2011-0042-0294  
Í umsókn dagf. 14.06.2011 søkir Dávur Hansen, á Brekkukletti, um 
byggiloyvi til bilhús, sum er 9 metur oman og niðan og 5,50 breitt, suðurfrá 
og niðan úr sethúsum teirra á Brekkukletti, matr. nr. 440c. 
Bilhúsið hevur neyðugan fráleika frá markið og 5,72 metur oman frá 
vegnum. 
 
Tekniska nevnd mælir til at játta Dávur Hansen, byggiloyvi til bilhús 
samb. innsendu tekning eftir galdandi ásetingum í býarætlanini. 
 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 

Mál nr. 111/2011   Byggimál. 
J. nr. 2011–0042-0295  
Tórur Nesstein, Hjallavegur 4, 650   Toftir, hevur søkt um byggiloyvi til at 
broyta húsini hjá sær soleiðis, at hann tekur verandi trom av, og setur eina 
nýggja trom á, sum hevur fulla loftshædd, við lágari reising. 
Umfram hetta ætlar hann at ríva hjallin niður og leggja tak á grundina. 
 
Tekniska nevnd hevur viðgjørt umsóknina saman við Tórur Nesstein 
og mælir til, at Tórur fær byggiloyvi til eina yvirtrom á sethús 
hansara, sum er: 

1. Lyft upp í fulla hædd á ovaru (eystaru) síðu. 
2. Á niðaru síðu verður vanligur takhelningur við einum stórum 

kvisti í miðuni, har forholdini eru kvisturin 40 %, og hvørju 
megin er forholdið 30% av longdini á húsunum vestureftir. 

3. Nýggja loftshæddin við kvisti  á vestur síðuni, verður samlað 
nakað lægri enn tann gamla.    

4. Eftir galdandi ásetingum í býarætlanini. 
5. Treytað av, at hann fær ætlaða uppískoytisstykkið til verandi 

grundsøki, so grundøkið uppfyllir krøvini um nýtslustig. 
 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 113/2011   Trivnaðarmál. 
J. nr. 2010–0031-0090  
Í umsókn dagf. 10. juni 2011 biður Barnagarðurin á Svangaskarði um at 
játta barni, framhaldandi stuðul, 30 tímar um vikuna. 
Barnagarðurin metir hetta vera neyðugt fyri drongin, og er hetta eisini í 
samsvar við NSR-tænastuna og foreldur hansara. 
 
Trivnaðarnevndin mælir til, at stuðulin heldur fram. Peningur er 
avsettur á fíggjarætlanini í inniverandi árið. 
 

Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt. 
 

 


