
Nes kommuna 
  
Bygdaráðsfundurin  21.03.2011   
Fundarstað:  Fundarhøli 
Hjástødd vóru: Símun Johannesen x    
  Súni í Hjøllum x    
  Johannus Danielsen x 
                       Jákup M. Kjeld x 
                                           Súnfríð Jacobsen x 
  Petur J. Petersen x 
  Elin á Torkildsheyggi x 

Alfred Olsen - ref. x 
 
 
Mál nr.    39/2011  Vegamál.			 	A	
J. nr. 2009-0044-0026 
Borgari við Gaddavegin, biður um, at ferðsluforingar vera gjørdar á 
Gaddavegnum, har nógv ferðsla er, fyri at minka um ferðina, og økja um 
trygdina á vegnum.  
Víst verður eisini til Mál nr. 139/2009 Vegamál -  J. nr. 2009-0044-0026 
 
Tekniska nevnd mælir til, at seta skeltir við vegin.  
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og at taka 
hetta av kto. 1529 “ferðsluforingar”. 
 
Tilmælið frá Teknisku nevnd og fíggjarnevndini var einmælt samtykt.   
 
 
Mál nr.  44/2011 Fíggjarmál   l. 
J. nr. 2010-0021-0038 
Tilboð frá veitara eru komin uppá hurð og vindeygu í svimjuhøllini. 
Fíggjarnevndin mælir til, at kommunan eisini biður um tilboð frá øðrum 
veitara. 
Bygdaráðið samtykti einmælt at koyra málið í Teknisku nevnd til viðgerðar. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at Tekniska deild kannar tilboðini saman við 
skúlatænaranum og kemur við eini tilráðing til bygdaráðsfundin. 
Tekniska nevnd mælir til, at taka av lægsta tilboðnum, sum er frá  
 H-Dygd  uppá  178.350,00 kr.  
 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.   
 



Nes kommuna 
Mál nr. 45/2011 Byggimál    a 
J. nr. 2006-0042-0059 
Kristian Gaard hevur biðið um loyvi til at stoypa garð niðan móti vegnum, men 
á sunnara horni kemur grundstykkið uml. 1 metur niðan í verandi veg, har 
vegristir eru og asfalterað er.  
Kann avtala gerast við hann um linjuna á garðinum, verður linjan vestan fyri 
vegristir v.m. 
Tekniska deild kennir til málið og hevur tosað við hann um hetta. 
Kort frá Teknisku deild er í málinum 
Tekniska nevnd mælir til, at játta Kristiani Gaard byggiloyvi til garð, og 
at Tekniska deild tosar við hann um byggilinjuna og ger eina avtalu um 
undirlendið. 
 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 
Mál nr. 46/2011 Byggiloyvi    l 
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 av nýggjum. Kaj J. Hansen stendur fyri 
matriklinum. 
Nes kommuna hevur í skrivi 24.02.2011, biðið um neyðugar tekningar, 
umframt er gjørt vart við, at Kaj Hansen stendur sum eigari av undirlendinum, 
og tí er neyðugt at fáa skrivliga játtan frá honum til ætlaðu byggingina. 
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.   
Bygdaráðið samtykti at koyra málið aftur í Teknisku nevnd. 
Jákup M. Kjeld var úti meðan málið var viðgjørt. 
 
 
Mál nr.  47/2011 Jarðarmál      a 
J. nr. 2010-0048-0066 
Rúni í Hjøllum søkir um at fáa eitt uppískoytisstykki til sítt matr. nr. 511 frá 
matr. 497a, sum er ognarstykkið hjá Hansinu Joensen.  
Uppískoytisstykkið liggur omanfyri húsini og er komið til ummælis hjá 
kommununi, sum hevur játtað honum loyvi til at fáa tað uppískoytisstykkið, 
sum liggur suður frá hesum stykkinum og suður til matr.nr. sunnanfyri. 
 



Nes kommuna 
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan gevur sítt viðmæli til, at Rúni í 
Hjøllum fær loyvi til at ogna sær umbidna stykkið. 
 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
Súni í Hjøllum var úti meðan málið var viðgjørt. 
 
 
Mál nr.  48/2011   Teknisk mál.   l 
J. nr. 2011-0021-0047. 
Kommunan hevur fingið tilboð frá veitara, at útskifta  ljósarmaturini í 
svimjihøllini. 
Tekniska nevnd mælir til at biðið verður um minst tvey tilboð uppá ljósini, 
sum roknast at vera íløgur,  soleiðis sum kommunan hevur samtykt fyrr, 
og at tað verður Tekniska deild sum biður um tilboðini.  
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd og 
staðfestur samtyktina, sum bygdaráðið fyrr hevur gjørt um, at verður 
biðið um tilboð uppá ymiskar íløgur, so skal tað vera Tekniska deild sum 
innheintar tilboðini fyri arbeiðini og ikki hvør einkultur stovnsleiðari/ 
húsavørður, og at tey fáa skriv um hetta. 
Fíggjarnevndin mælir til at bíða við ljósunum til vindeyguni eru gjørd. 
 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini  var einmælt samtykt.  
 
 
 
Mál nr.  50/2011   Byggimál.   l 
J. nr.  2007-0021-0013 
Í samband við útbygging av Tofta skúla, hava trupulleikar verið við 
vindeygunum frá fyrsta degi. 
Trupulleikin er, at vindeyguni leka og hevur longu skaða tilsetningar og veggir 
niður frá vindeygunum. Í ringasta føri, kann hetta viðføra, at skúlastovur vera 
stongdar fyri at vera gjørdar aftur.  
Neyðugt er tí, at hetta verður gjørt í ordan beinanvegin, áðrenn størri skaði 
stendur av hesum og garantitíðin er farin.   
 
Tekniska nevnd mælir til, at borgmeistarin kannar málið hjá sakførðara, 
fyri at finna eina loysn.  
Borgarstjórin kunnaði bygdaráðið um, at í samráð við Albert Isfeldt er sakførari nú settur á 
málið.  
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Mál nr. 51/2011   Byggimál.   a 
J. nr.  2011- 0042-0286 
Tann 3. mars 2011 søkir Djóni Højgaard Toftir um byggiloyvi til bilhús á 
matr.nr. 355 Toftir.  
Umsókn og tekningar fyriliggja. 
 
Tekniska nevnd mælir til at játta Djóna Højgaard byggiloyvið til bilhúsið 
norðan fyri sethús hansara sambært innsendu tekning og eftir tekningini 
hjá Teknisku deild dagf. 07.03.2011.  
 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr.  52/2011   Mentamál.   l 
J. nr. 2011-0023-0088. 
Kommunan hevur samtykt at fara undir at fyrireika og samskipa nýtárshald í 
2011, og at hetta skal hava funnið ein leist áðrenn summarferiuna. 
Mentanarnevndin mælir til, at hava fund við umboð hjá B68 á komandi 
fundi hin 05.04.2011 til at viðgera nýggjárshaldið. 
 

Tilmælið frá Mentanarnevndini var tikin sum ein kunning. 
 
 
 
Mál nr. 54/2011 Mentamál    a 
J. nr. 2011-0023-0090 
Jústines í Túni, Toftir og Sakaris E. Joensen,  søkja um stuðul til fløguútgávu. 
Teir biða ikki um nakra ávísa upphædd, men siga at alt kemur væl við sum 
kann dekka ein part av útreiðslunum hjá teimum uppá 8-10.000,00 kr. 
 
Mentanarnevndin mælir til at stuðla Jústinus í Túni og Sakaris E. 
Joensen, við fløguútgávuni við 2.000,00 kr.   
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingini frá Mentanarnevndini og taka 
peningin av kontoini ”stuðul til mentan”  
 
Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr.  55/2011 Mentamál.   a 
J. nr. 2011-0047-0024 
Nes kommuna skal fastleggja ruddingardagin fyri 2011  



Nes kommuna 
 
Mentanarnevndin mælir til at hava almenna ruddingardagin, leygardagin 
hin 30. apríl.  
 
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
 
Mál nr.  59/2011 Almannamál    l 
J. nr. 2011-0020-0001 
Arbeiðsloysisskipanin hevur eftir kunngerð, sum kom í gildi 01.01.2011, verið 
og greitt frá um skipanina, sum kann geva einum arbeiðsleysum møguleika at 
koma í starvsvenjing hjá arbeiðsgevara, við at arbeiðsstaðið fær afturgoldið 
80% av lønarútgjaldinum.  
Nes kommuna kann í hesum føri verða við til at t.d. førleikamenna, og aktivera 
borgarar í kommununi. 
 
Trivnaðarnevndin tók hetta til eftirtektar. 
Bygdarráðið tók hetta sum kunning. 
 
 
 
Mál nr. 61/2011 Byggimál    a 
 
Tilboð uppá barnagarðin vóru upplatin 08.03.2011 kl.14.00 
 
Tann 10.03.2011 hevði bygginevndin fyri barnagarðin fund um innkomnu tilboðini.  
 
7 tilboð komu inn, og var tilboðið frá Byggivirkinum KBH tað lægsta, áljóandi kr. 4.898.123,00 
 
Teknistovan hevur kannað tilboðið, og latið aðrar kanna undirveitarar til tilboðið frá KBH. 
Teknistovan mælir til at fara í forhandlingar við hesar, fyri at arbeiðið kann byrja. 
Undirveitarar hjá KBH eru:  
Málaraarb. Lars Johansen 
El arb.        Rók-el 
HVS           Z. Leitisstein 
 
 
Bygginevndin gav Teknistovuni loyvi til at fara undir samráðingar við KBH, um sáttmálan um gerð 
av arbeiðinum. 
 
 
Tann 17.03.2011 sendir Teknistovan accept til KBH. 



Nes kommuna 
Vegna bygginevndina fyri barnagarðin á Svangaskarið, verður tilboð tykkara dagf. 08.03.2011 á kr. 
4.898.123,- uppá útbygging av barnagarðinum, við møguligum tillaðingum, hervið góðtikið, og 
kunna tygum byrja fyrireiking av arbeiðinum.  
Arbeiðast skal framm ímóti, at sáttmálin kann verða klárur til undirskrivingar í 
seinasta lagi 31. mars 2011.  
Bygdaráðið samtykti at fara í forhandlingar um endaliga sáttmála við KBH sum góvu lægsta 
tilboðið uppá  4.898.123,00 kr.  
 
 


