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Bygdaráðsfundurin 25.05.2009   
 
Mál nr. 77/2009   Tekniskt mál  
J. nr. 2009-0044-0019 
Uppskot til kunngerð um spillivatn er komið til hoyringar hjá Nes 
kommunu. Uppskotið er gjørt við heimild í løgtingslóg nr. 134 frá 29. 
oktobur 1988 um umhvørvisvernd. 
 
Endamálið við kunngerðini er at tryggja, at spillivatn verður burturleitt á 
ein skipaðan hátt og at fyribyrgja umhvørvisdálking og heilsuvanda. 
Kunngerðin fevnir um burturleiðing av spillivatni frá húsarhaldum, 
virkjum, festum, økjum o.ø. 
 
Viðmerkingar skulu latast til Innlendismálaráðið og er hoyringsfreistin 
1. juni 2009.  
 
Tekniska nevnd mælir til, at Tekniska fyrisiting tekur sær av hesum 
málinum og  fylgir hesum upp, so kommunan kann hava hesi viðurskifti 
í lagi til ásettu tíð.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 78/2009 Byggimál 
J. nr. 2007-0042-0178 
Hin 28.04.2009 søkja Helen og Jógvan Olsen um byggiloyvi til sethús á 
matr. nr. 699x.  
 
Tekningar eru viðlagdar. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at játta Helen og Jógvan Olsen byggiloyvi til 
sethúsini á matr. nr. 699x, 
við teimum treytum og ásetingum, sum eru galdandi í byggireglugerðini 
og býarætlanini  fyri økið við Gaddavegin. 
 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
Jóhannus Danielsen var úti meðan málið var viðgjørt. 
 
 
Mál nr. 79/2009   Jarðarmál. 
J.nr. 2009-0048-0052 
Í skrivi dagfest 24.04.2009 boðar Bogi Højgaard, Leitisvegur 111, 
Saltangará frá, at hann vil selja grundstykkið hjá sær, matr. nr. 120b, inni 
í Rók, til Eyðfinn Berg, Saltnes. 
Bogi, sum keypti grundstykkið frá Føroya Jarðarráð í 2003,  hevur 
boðað Búnaðarstovuni frá, at hann ynskir at selja grundstykkið. 
Hetta viðførir so:  
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1. At Búnaðarstovan keypir grundstykkið aftur fyri sama prís, sum 
stykkið bleiv selt fyri í 2003. 

2. At kommunan síðani keypir stykkið frá Búnaðarstovuni, fyri at 
selja tað víðari til Eyðfinn Berg, fyri tann prís sum er galdandi í 
dag. 

 
Kommunan skal tí taka støðu til, um hon tekur undir við og gevur loyvi 
til, at Bogi Højgaard, selur stykkið til Eyðfinn Berg. 
Tekur kommunan undir við hesum eigaraskifti, so er vanliga manna-
gongdin tann, at kommunan skrivar til tann nýggja keyparan og tryggjar 
sær, at hesin vil gjalda kommununi kostnaðin av grundstykkinum. 
Tá keyparin skrivliga hevur sagt frá, at hann bindur seg til at gjalda 
grundstykkið, søkir kommunan Búnaðarstovuni um at fáa í hesum føri 
matr. nr. 120 b, til keyps, fyri síðan at selja tað aftur til Eyfinn Berg. 
 
Tekniska nevnd eigur tí at viðgera hetta eigaraskiftið og koma við einum 
tilmæli til bygdaráðið. 
 
Tekniska nevnd mælir til, at Bogi Højgaard fær loyvið til at selja 
grundstykkið til Eyðfinn Berg, eftir teimum reglum sum eru galdandi í 
dag, tá slík søla og keyp av grundstykkjum fer fram, samb. teimum 
ásetingum og mannagongdir, sum eru ásettar av Búnaðarstovuni.   
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
    
 
 
Mál nr.  81/2009   Tekniskt mál. 
J. nr. 2009-0044-0021 
Spurningurin um gøtuljósini skulu sløkkjast í summar, verður at viðgera 
av Teknisku nevnd.  
 
Tekniska nevnd mælir til, at gøtuljósini eru tendraðið alt árið, og ikki 
bliva sløkt  3 mdr. um summari.    
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mal nr.  82/2009   Vegamal. 
J.nr. 2009-0044-0022 
Spurningurin um  vegamerking skal viðgerast av Teknisku nevnd. 
 
Tekniska nevnd mælir til at  biða um tilboð uppá vegamerkingina, eisini 
frá Landsverk, og taka støðu til, um hetta arbeiðið skal gerast, aftaná 
gjøgnumgongdina av fíggjarætlanini fyri 2009.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 83/2009 Mentamál 
J. nr. 2009-0019-0019 
 
Hin 26.04.2009 søkir TUTL um stuðul til framførslu av tónleiki í 
Fríðrikskirkjuni mikukvøldið 01.07.2009. 
 
Mentanarnevndin mælir til at játta TUTL 2.000,00 kr. í studningi til 
konsertina, ið verður í Fríðrikskirkjuni hin 01.07.2009. 
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini samtykt.  
 
 
Mál nr.  84/2009  Skúlamál/fíggjarmál 
J.nr. 2009-0021-0027 
Í skrivi dagf. 14.04.2009 heitir Tofta skúli á kommununa um at keypt 
verða 4 eintøk av ljóðútbúnaði til undirvísing, sum hevur verið lænt frá 
Steingrund Agustik, og sum er royndarkoyrt nú í skjótt tvey skúlaár. 
Kostnaðurin er uml. 12.000,00 kr. x 4 = 48.000,- kr. 
Nes kommuna hevur keypt og goldið tað eina anleggið, sum hevur 
verið royndarkoyrt. 
  
Fíggjarnevndin mælir til, at málið verður beint í Mentanar-nevndini. 
  
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  
  
Mentanarnevndin mælir til, at bíða við at játta nakrar pengar til henda 
ljóðútbúnað, inntil gjøgnumgongdin av fíggjarætlanini fyri 2009 hevur 
verið.  
 
Avgerð: Bygdaráðið  samtykti at beina málið til viðgerðar í Fíggjarnevndini.  
 

Mál nr.  85/2009 Mentamál 

J. nr. 2009-0023-0051 

Skriv frá fyritøkuni Globi, sum umboða Scrub.Art, ið eru nakrir sera 
dugnaligir føroyskir listamenn.  

Síðan januar mánaði hava vit arbeitt við at stuðla Barnabata. Vit 
innleiddu eitt samstarv við Scrub.Art, ið skuldi fevna um tveir 
málningar, sum vit síðani gjørdu til tvær plakatir. Í hesum sambandi 
vilja vit fegin spyrja, um kommunan er áhugað í at keypa plakatir, ið 
eru bæði vakrar og inspirerandi, og eisini stuðla føroyskum listafólki. 
Ímyndast kann, at plakatirnar verða nýttar til at hanga upp í skúlum, 
almennum stovnum osfr. 
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Stovnarnir hjá kommununi hava allir keypt hvør sína plakat. 

Mentanarnevndin mælir annars frá,  at játta stuðul til ætlanina.   

Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini. 

Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  

 

Mál nr.  86/2009 Mentamál 

J.nr. 2009-0047-0011 

Svarskriv er komið frá Innlendismálaráðnum viðv. umsøkn um stuðul 
til viðarvøkstur. 

Tað er noktandi svar uppá allar umsóknirnar, á Kvíggjarheyggi, á 
Svangaskarði og við Toftavatn.   

Mentanarnevndin tók hetta til eftirtektar, men mælir til, at kommunan 
fyrireikar økini úti á Kvíggjarheyggi og á  Svangaskarði, og søkja 
studning til hesi økini aftur næsta ár.  
 
Fíggjarnevndin tekur undir við Mentanarnevndini og mælir 
harumframt til, at ein kostnaðarmeting av klárgeringini verður gjørd 
fyri hvørt øki sær. 
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt 
 
 
Mál nr. 87/2009   Umhvørvismál. 
J. nr. 2009-0023-0052 
Í samband við fundin sum Agenda 21 kemur at hava í  Íslandi fyrst  í septembur 
2009,  eru 2 fólk úr Nes kommununi meldaði til fundin. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at tvey umboð frá mentanarnevndini  fara á 
fundin í Íslandi.   
 
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 
 
Mál nr. 88/2009 Trivnaðarmál. 
J. nr. 2009-0031-0065 
Hin 26.03.2009 kom skriv frá Símun í Túni, har hann biður um at blíva 
loystur frá uppgávuni sum limur í barnaverndini. 
Grundin fyri hesum er, at hann er so nógv burtur og tí metir seg ikki 
røkja uppgávuna í Barnaverndini nøktandi. Annars takkar hann fyri tað 
áhugaverdu tíð (3 ár) hann hevur verið í Barnaverndini. 
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Trivnaðarnevndin mælir til, at Ruth Olsen, Námsfrøðingur 
Høganesvegur 65, Toftir, verður vald sum limur í barnaverndina fyri 
Nes kommunu.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
 
 
 
 


