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Mál nr. 52/2010 Jarðarmál.
J. nr. 2010-0046-0044
Skriv frá Umhvørvisstovuni um servitutt á vegastrekkið yvir
matr. nr. 80a og 80b.
Tekniska nevnd mælir til, at lisni servitutturin á matr. nr. 80 b ikki verður
tikin burtur.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 53/2010 Havnamál.
J. nr. 2010-0046-0043
Í skrivi dagf. 26.03.2010 sendir Innlendismálaráðið til hoyringar eitt
uppskot um kunngerð um bunkring og flutning av oljulast.
Møguligar viðmerkingar skulu verða latnar IMR í seinasta lagið 23. apríl
2010.
Tekniska nevnd, sum eisini er havnanevnd, hevur ongar viðmerkingar, og
mælir til at taka undir við uppskotinum um kunngerð, viðv. bunkring og
flutning av oljulast.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 54/2010 Byggimál.
J. nr. 2007-0042-0077
Í umsókn dagf. 06.04.2010 søkir borgari um byggiloyvi til sethús og
bilhús á matr. nr. 699aq, við Gaddavegin.
Tekniska nevnd mælir til, at játta byggiloyvið samsvarandi innsendu
tekning og eftir teimum ásetingum, sum eru í býarætlanini og eftir
galdandi treytum fyri bygging fram við Gaddavegnum.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
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Mál nr. 55/2010 Umhvørvismál.
J. nr. 2007-0023-0015
Kommunan hevur fyrr samtykt at gera gøtuna niðan til Toftavatn og
runt Toftavatn, og er gøtan gjørd frá skúlanum við Løkin og niðan til
vatnið, men fyri at kunna halda fram, var neyðugt at gera eina
árinskanning av økinum runt ”Innaravatn”.
Tekniska nevnd tekur til eftirtektar tað umhvørviskanning, sum nú
fyriliggur frá Nátúrugripasavninum (Doretu Block og Annu Mariu
Fossá), og at søkt verður um neyðugt loyvi frá Yvirfriðingarnevndini til
at halda fram við gøtuni, við tað at loyvið frá Friðingarnevndina fyri
Eysturoy fyriliggur.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 59/2010 Umhvørvismál.
J. nr. 2009-0041-0009
Kommunan hevur bjóða arbeiðið út, at stoypa upp undir ”klettin” oman
fyri skúlan, millum arbeiðstakarar í kommununi:
Tilboðini blivu upplatin tann 11. mars 2010 kl 14.00.
Tekniska nevnd mælir til, at tikið verður av lægsta tilboðnum, sum er frá
Manpower Consulting, Toftir uppá kr. 91.250,00 kr. uttan mvg.
Fíggjarnevndin tekur undir við Teknisku nevnd, og harafturat kemur
kostnaður fyri projektering og mælir til, at játtaðar verða kr.
150.000,00 sum verða tiknar av kto. 1521.
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Jákup M. Kjeld var úti meðan málið var viðgjørt.

Mál nr. 61/2010 Skúlamál (46/2010)
J. nr. 2010-0021-0040
Skúlastýrið heitir á kommununa um at játta pening til at nútímansgera
heimasíðuna hjá Tofta skúla. – talan er um uml. 10.000 – 12.000 kr.
Fíggjarnevndin mælir til, at málið verður beint í Mentanarnevndina til
viðgerðar.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt.
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Mentanarnevndin mælir til at játta Tofta skúla neyðugan pening fyri at
nútíðargera heimasíðuna.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini, og
at peningurin 12.000,00 kr. verður brúktur av endurgjaldinum av
kontoini ”Skúlakoyring”.
Meirkostnaður og Rakstur av heimasíðuni í framtíðini, verður at taka
av játtanini/blokkinum til skúlan.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 63/2010 Trivnaðarmál
J. nr. 2010-0031-0089
Í ár hevur Barnabati 30 ár á baki. Tey ráðgeva á hvørjum ári millum 600
og 700 børnum. Hesi venda sær til ráðgevingina við ymiskum
trupulleikum s.s. einsemi, kynslív, vinarlag, sjálvmorðstankar o.a.
Ráðgevararnir arbeiða sjálvbodnir og hava allir viðkomandi útbúgving
(læknar, námsfrøðingar, lærarar, sjúkrarøktarfrøðingar) og hava royndir
við børnum og ungum.
Barnabati tørvar pening til virksemið og heitir á Nes kommunu um t.d. at
stuðla við kr. 500,00 um mðr. í eitt ár.
Trivnaðarnevndin mælir til, at kommunan stuðlar við 500,00 kr um
mánaðin í eitt ár tvs. íalt kr. 6.000,00.
Mentanarnevndin mælir til, at kommunan stuðlar við 500,00 kr um
mánaðin í eitt ár tvs. íalt kr. 6.000,00.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Trivnaðarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 64/2010 Ansingarmál.
Barnagarðurin søkir 10 stuðulstímar um vikuna til barn við serligum
tørvi, og skal nevndin koma við sínum tilmæli um hesa umsókn.
Trivnaðarnevndin mælir til, at játta Barnagarðinum 10 stuðulstímar til
barn við serligum tørvi.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini, og at
peningurin verður tikin av avvarandi konto.
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 65/2010 Fíggjarmál.
J.nr 2009-0011-0015
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Kongshavnar havn hevur haft fund hin 07.04.2010, har roknskapurin
fyri 2009 var viðgjørdur og samtyktur av stýrinum.
Stýrið sendir roknskapin 2009 til limakommunurnar, sum hevur hesi
høvuðstøl:
Inntøkur
488.436,45 kr.
Uppkrevjingarkostn.
122.109,11 kr.
Inntøkur netto
366.327,34 kr.
Útreiðslur
206.397,24 kr.
Úrslit áðrenn rentur
159.930,10 kr.
Rentuinntøkur
11.112,00 kr.
Ársúrslit
171.042,10 kr.
Ogn í alt
til góðkennignar.

1.908.378,06 kr.

Ongir pengar eru útlutaðir til limakommunurnar í 2009.
Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna roknskapin hjá Kongshavnar
havn fyri 2009.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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