Bygdaráðið
Bygdaráðsfundur 29.05.2006 kl. 18.00.
Mál nr. 1/2006 Umhvørvismál.
Umsókn um campingmøguleikar.
Frágeiðing: Umsókn frá Camping.fo v/Arnhold Fjallstein um
møguleikar fyri camping í Nes kommunu.
Øki eru til parkering, men einki serstakt pláss er til Campingvognar.
Mentanarnevndin arbeiðir við málinum.
Avgerð:Bygdaráðið tók hetta sum kunning.
Mál nr. 2/2006 Fíggjarmál
Umsókn um stuðul.
Frágreiðing: Umsókn frá Malini á Lofti, Sandavágur um stuðul til
eina verkætlan, viðv. klædnadesign úr føroyskum seyðaskinni.
Mentanarnevndin mælir frá at játta Malini á Lofti stuðul, vegna
væntandi heimild at játta pening til privatpersónar.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanar- og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt.
Mál nr. 3/2006 Fíggjarmál
Umsókn um stuðul.
Frágreiðing: Umsókn um stuðul til at dekka ein part av
útreiðslunum til konsert hjá Aldubáruni í Fríðrikskirkjuni.
Mentanarnevndin mælir til at játta Summartónum 2.000,00 kr.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini, og
at peningurin verður tikin av kto. nr. 493640.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanar- og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt.

Mál nr. 4/2006 Skúlamál
Føroyskur undirvísingarmiðlaportalur.
Frágreiðing: Føroya skúlabókagrunnur hevur ætlanir um at seta
gongd á ein nýggjan føroyskan undirvísingarmiðlaportal.
Kostnaðurin er kr. 60,00 fyri hvønn næming í 2006 og frá 2007 kr.
200,00.
Avgerð: Bygdaráðið samtykti at útseta málið grundað á, at eitt nýtt
uppskot um undirvísingarmiðlaportal er á veg.

Mál nr. 5/2006 Fíggjarmál
Nes Sóknar Musikskúli.
Frágreiðing: Musikkskúlavirksemið í nýggju Runavíkar- og Nes
kommunum skal skipast undir einum – t.v.s., at
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musikkskúlavirksemið á Skála og í Oyndafirðið framyvir er at rokna
sum partur av Nes Sóknar Musikkskúla (NSM).
Samlaða tímatalið fyri alt musikkskúlaøkið er í inniverandi skúlaári
54 tímar. Løgtingið játtaði í mai mðr. 2006 munandi meira pening til
musikkskúlan í Føroyum. Hetta ber í sær, at NSM hevur fingið 43
tímar aftrat um vikuna. Kostnaðurin er kr. 148.350,- í meirkostnaði
fyri 2006.
Fíggjarnevndin mælir til, at NSM tekur av tilboðnum um 43 tímar
afturat verandi musikkskúlatímatali og at peningin kr. 40.000
svarandi til uml. 27%, verður tikin av ”meirinntøkuni fyri 2006”.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 6/2006 Byggimál.
Umsókn um grundstykki.
Frágreiðing: Umsókn frá Eyðbjørn Hansen um loyvi til at keypa
grundstykki, til sethús, á Høganesi, norðanfyri matr. nr. 756.
Tekniska nevnd mælir til, at játta stykkið eftir ásettu mannagongd.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 7/2006 Byggimál
Umsókn um byggiloyvi.
Frágreiðing: Umsókn frá Harald Kjeld um at endurnýggja
byggiloyvið til bilhús á matr. nr. 568b í Saltnesi, samb. støðutekning.
Tekniska nevnd mælir til játta byggiloyvi eftir vanligum treytum.
Aftrat teimum koma niðanfyri standandi treytir:
At rist verður gjørd í niðankoyringini, so einki vatn rennur oman á
vegin, og at dagfestur grannasáttmáli fyriliggur.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 8/2006 Jarðarmál
Umsókn um uppískoytisstykki.
Frágreiðing: Sólklár Haraldsson, søkir um at fáa umleið 315 m² av
matr. nr. 363a til keyps frá Nes kommunu. samb. kort.
Tekniska nevnd mælir frá, at játta uppískoytisstykkið orsakað av, at
økið skal nýtast til innkoyring til sethús.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 9/2006 Byggimál
Umsókn, um grundstykki/byggiloyvi.
Frágreiðing: Umsókn frá Ásu Andreassen og Kristjani Gaard um
loyvi til at keypa grundstykkið, matr. nr. 699bf og umsókn um
byggiloyvi til sethús.
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Tekniska nevnd mælir til, at játta loyvi til grundstykkið og hevur
kommunan tikið tey neyðugu atlitini til gomlu húsini á
Kvíggjarheyggi.
Tekniska nevnd mælir til at játta Ásu Andreassen og Kristjan Gaard,
byggiloyvi til sethúsini á matr. nr. 699 bf, eftir vanligum treytum:
Avgerð:Tilmælini frá Teknisku nevnd vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 10/2006 Byggimál
Umsókn um byggiloyvi til garð.
Frágreiðing: Umsókn frá Hilmari Højgaard um byggiloyvi til garð á
matr. nr. 280. Tekniska nevnd mælir til at játta byggiloyvið eftir
vanligum treytum.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 11/2006 Jarðarmál.
Umsókn um grundstykki.
Frágreiðing: Umsókn frá Dagfinn Højgaard um at fáa grundstykki,
til keyps burtur av matr. nr. 388, sum liggur niðanfyri Høganesvegin.
Tekniska nevnd mælir til, at Dagfinn Højgaard fær stykkið eftir
ásettu mannagongd.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 12/2006 Fíggjarmál
Umsókn um stuðul.
Frágreiðing: Umsókn frá Símun J. Hansen, fyri Gjamma, um stuðul
til konsertir, sum verða í Føroyum frá 31.05 – 03.06.2006.
Fíggjarnevndin mælir frá at játta pening til hesar konsertirnar.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 13/2006 Fíggjarmál
Umsókn um stuðul.
Frágreiðing: Umsókn frá Kvinnuhúsinum-Kreppumiðstøðini um
fíggjarligan stuðul til teirra virksemi.
Trivnaðarnevndin mælir til at stuðla Kvinnuhúsinum við 1.200,00 kr.
fyri 2006.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini, og
at verandi játtan heldur fram.
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðar- og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt.

Mál nr. 14/2006 Fíggjamál
Umsókn um stuðul.
Frágreiðing: Umsókn frá Trivnaðargrunninum fyri
Sjúklingahotellið Tórshavn um stuðul bussin.
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Trivnaðarnevndin mælir til at játta 600,00 kr. sum stuðul til bussin
hjá Sjúklingahotellinum Tórshavn.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini, og
at peningurin verður tikin av kto. nr. 493640.
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðar- og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt.
Mál nr. 15/2006 Fíggjarmál
Umsókn um stuðul.
Frágreiðing: Umsókn frá Heilafelagnum um stuðul til eina
Danmarkararferð. Túrurin fer ætlandi at kosta uml. kr. 3.000,00 fyri
hvønn.
Trivnaðarnevndin mælir frá at játta stuðul til hesa uttanlandsferð.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðar- og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt.
Mál nr. 16/2006 Havnamál
Økið frá omankoyringini í Oyrarnar og norður til Statoil.
Frágreiðing: Arbeiðið við at planera økið frá omankoyringini í
Oyrarnar og norður móti Statoil, og at stoypa ein kant upp móti
vegskráanum á sama strekki, er bjóðað út millum hesar arbeiðstakarar
í kommununi : P/F Falkon, AP-Maskinur, EJ-Maskinur, Vestcon sp/f.,
Hentze Entreprenørar, og DEH
Hin 26.05.2006 kl. 14.00 blivu tilboðini latin upp.
Tekniska deild hevur kannað tilboðini, og mæla Tekniska nevnd og
Fíggjarnevndin til, at tikið verður av lægsta tilboðnum sum er frá:
Vestcon sp/f uppá 252.370,00 kr. + mvg.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku- og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt.
Mál nr. 17/2006 Havnamál.
Økið Oyrarnar – Rætt.
Frágreiðing: Arbeiðið við at planera økið millum Oyrarnar og Rætt,
er bjóðað út millum hesar arbeiðstakarar í kommununi : P/F Falkon,
AP-Maskinur, EJ-Maskinur, Vestcon sp/f, Hentze Entreprenørar, og
DEH.
Tilboðini vóru opnaðið 26.05.2006 kl. 14.00
Teknistovan í Gøtu hevur kannað tilboðini, og mæla Tekniska nevnd
og Fíggjarnevndin til at tikið verður av lægsta tilboðnum sum er frá:
Hentze Entreprenørar uppá 1.592.840,00 kr. + mvg.
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 18/2006 Skúlamál.
Bókasavnið í Nes kommunu.
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Frágreiðing: Fíggjarætlanina fyri 2007, hjá Bókasavninum í Nes
kommunu, er latin til kommununa til góðkenningar. Fíggjarætlanin
javnvigar við 166.300,00 kr. ið er nakað tað sama sum undanfarin ár.
Tað sum brýtur mest av í 2007, er landskassa studningurin, sum
higartil hevur verið 60%, men sum fyri 2007 verður 40% til
bygdabókasøvn. Hetta viðførir, at stuðulin frá kommununi fer úr
60.000,00 kr. upp í 96.000,00 kr. Skúlabókasøvn fáa framvegis 60 %,
meðan onnur eru bygdabókasøvn og fáa ein stuðul uppá 40 %. Á
einum bygdabókasavni kunnu bygdafólkini lána bøkur, meðan
skúlabókasavnið bert er fyri næmingar og lærarar.
Avgerð: Bygdaráðið samtykti at heimila Fíggjarnevndini at avgreiða málið.

Bygdaráðsfundur 21.06.2006 (Heimasíðan)
Mál nr. 19/2006 Byggimál
Umsøkn um byggiloyvi
Frágreiðing: Umsøkn frá Atla Joensen, um byggiloyvi til bilhús norðan
fyri hús síni á Høganesvegnum.
Tekniska nevnd mælir til at játta byggiloyvið eftir vanligum treytum, og
leiðbeining frá teknisku deild.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt.

Mál nr. 20/2006 Vegamál
Umsøkn um bilpláss
Frágreiðing: Umsøkn frá Johan Johannesen um loyvi til at gera 2 bilpláss á
grundøki matr. nr. 567.
Tekniska nevnd mælir til, at játta loyvið eftir vanligum treytum.
Avgerð:Tilmælið einmælt samtykt.
Mál nr. 21/2006 Gøtuljós.
Uppsetan av gøtuljósum
Frágreiðing: Tilboð innkomin um at seta ljós á gøturnar niðan á
Brekkuklett, niðan á Hamar og millum Regnaveg og Lýðarsveg.
Tekniska nevnd mælir til at tikið verður av lægsta tilboðnum, uppá kr.
63.500,00 ið er frá Elektro.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt.

5

Bygdaráðið
Mál nr. 22/2006 Fíggjarmál
Søla av grundstykki
Frágreiðing: Søla av grundstykki matr. nr. 699t á Gadd millum
borgarar.
Fíggjarnevndin mælir til at góðtaka søluna, og at meirútreiðslur í
samband við søluna verða at gjalda av nýggja eigarunum.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt.

Mál nr. 23/2006 Fíggjarmál.
Fótbóltshøll í Skálabotni.
Frágreiðing: Bygdaráðið samtyktið, eftir fyriliggjandi upplýsingum,
ikki at vera við í ætlanini at byggja fótbóltshøll í Skálabotni.

Mál nr. 24/2006 Fíggjarmál.
Íðbúðarøkið við Høganes
Frágreiðing: Ætlanin hjá kommununi um gerð av forprojekti yvir
lendi kring Høganes.
Fíggjarnevndin mælir til at játta 217.500,00 kr. til arkitektaarbeiðið
sum skal vera liðugt miðan august í ár.
Avgerð: tilmælið einmælt samtykt.

Mál nr. 25/2006 Skúlamál.
Bókasavnið
Frágreiðing: Mál nr. 18/2006 frá seinasta bygdaráðsfundi,
fíggjarætlanin frá bókasavninum fyri 2007.
Avgerð: Fíggjarnevndin samtykti at góðkenna løgdu fíggjarætlanina,
og at taka hædd fyri hesi hækking í fíggjarætlanini fyri 2007.

Mál nr. 26/2006 Fíggjarmál.
Frítíðarskúlin.
Frágreiðing: Keyp av húsum til frítíðarskúla.
Samtykt er at keypa sethúsini á Brekkukletti nr.5. Nú er Frítíðarskúlin
fluttur inn. Samlaði kostnaðurin fyri skúlan, íroknað neyðugar
broytingar innan og økið rundanum, er íalt 1.552,952,00 kr.
Fíggjarnevndin mælir til, at góðkenna tann staðfesta samlaðaða
kostnaðin av frítíðarskúlanum. (Skal hava 2. viðgerðir)
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt.

6

Bygdaráðið

7

Mál nr. 27/2006 Mentunarmál.
Nýtsla av ”Lítlaskúla”, bygningurin í skúlagarðinum.
Frágreiðing: Áheitan frá samkomuni í Nebo um at nýta lítlaskúla til
sunnudagsskúla.
Mentunarnevndin mælir til, at játta samkomuni loyvi at nýta skúlan frá
august 2006 og fram til, at nýggja samkomuhúsið verður tikið í nýtslu.
Tilmælið er treyta av, at skúlaleiðslan gevur sítt viðmæli.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt.
Mál nr. 28/2006 Trivnaðarmál
Umsókn um stuðul.
Frágreiðing: Umsókn um stuðul til felagið Náttarravnarnir, í samband við fyrilestur fyri
skúlanum.
Trivnaðarnevndin mælir til at játta stuðul til flutning í samband við tiltakið.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt.

Mál nr. 29/2006 Jarðarmál.
Keyp av lendi.
Frágreiðing: Umsøkn frá Petur H. Hansen um keyp av uppískoytisstykki til
verandi sethús, matr.nr.697.
Tekniska nevnd mælir til at játta loyvi til keyp av stykkinum.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt.

Mál nr. 30/2006 Byggimál.
Byggiloyvið til bilhús.
Frágreiðing: Umsøkn frá Regin Debess um byggiloyvið til bilhús
eystanfyri verandi sethús.
Tekniska nevnd mælir til at játta loyvið eftir vanligum treytum, og at
grannasáttmáli fyriliggur.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt.
Mál nr. 31/2006 Havnamál.
Umsøkn um varðveitan av neysti.
Frágreiðing: Umsøkn frá felagnum Dvørgamoy um at varðveita gamla
Krókaneystið niðri á Rætt, saman við fjørðuni sum liggur niðanfyri neystið, og
harvið skapað eitt hugnaligt umhvørvið sum kann nýtast til ymisk tiltøk , og
samstundis varveita eitt lítið minni um gomlu útróðrarbygdina Toftir.
Tekniska nevnd saman við mentunarnevndini mæla til, at alt økið við Rætt
verður gjørt til Ídnaðarøkið, og at neysti verður flutt, og bygt uppaftur á øðrum
stað saman við nýggjum fjørðuumhvørvið.

Bygdaráðið
Avgerð: Tilmælið frá teknisku nevnd og mentunarnevndini fingu 4 atkvøður
fyri (Súni í Hjøllum, Petur J. Petersen, Elin á Torkilsheyggi, Eyðfinn
Johannesen) – 3 atkvøður ímóti (Petur í Túni, Hjørdis Viberg, Símun
Johannesen) – Tilmælið frá nevndunum harvið samtykt.
Mál nr. 32/2006 Jarðarmál
Æðuvíkarvegurin
Frágreiðing: Skriv komi frá Landsverk um keyp av lendi uml. 3000m2 til
breiðkan av vegnum gjøgnum Fossdal til Æðuvíkar.
Tekniska nevnd mælir til at játta loyvi til keyp av lendi.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt.
Mál nr. 33/2006 Byggimál
Umsókn um grundstykki.
Frágreiðing: Umsókn frá Jan Danielsen um útgravingarloyvið til sethús á
matr.nr.699s.
Tekniska nevnd mælir frá, at geva gravingarloyvi til sethús og bilhús eftir
fyriliggjandi tekningum, og mælir til, at umsøkjarin kemur við nýggjum
tekningum, so vesturendin á húsunum kunnu setast á linju við grannan.
Avgerð: Tilmælið frá teknisku nevnd fekk 3. atkvøður fyri (Suni í Hjøllum,
Elin á Torkilsheyggi, Petur J. Petersen) - 3 atkv. ímóti (Símun Johannesen,
Petur í Túni, Hjørdis Viberg) – blankar atkvøður 1 (Eyðfinn Johannesen) Tilmælið frá teknisku nevnd harvið fallið.

Mál nr. 34/2006 Jarðarmál
Umsókn um grundøkið
Frágreiðing: Umsøkn frá Jonnu Joensen og Johan Johannesen um
grundøkið til handil/kiosk. Økið sum hugsað verður um, er økið omanfyri
bátahylin.
Tekniska nevnd mælir til at játta loyvi, tó skal byggistílur og annað verða í
samráð við kommununa.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt (Símun Johannesen var úti meðan málið
var avgreitt)

Mál nr. 35/2006 Byggimál.
Umsókn um byggiloyvið til Blá Kross.
Frágreiðing: Umsøkn frá Blá Kross um bygging av blákrossheimi uml. 650m2
í Nes haga suður frá svinginum á Agninum.
Tekniska nevnd mælir til at játta loyvið, og gera eina víðkan av verandi
býðarplani og gera alt økið til eitt B1 økið. Planering av økinum skal bjóðast
út, so skjótt øll loyvir fyriliggja.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt
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Mál nr. 36/2006 Vegamál.
Asfaltering av Mylluvegnum.
Frágreiðing: Samráðingar hava verið Sev um asfaltering av vegnum sum er
gjørdur til vindmyllurnar. Sev hevur nú asfaltera vegin, og verður vegurin
nú opin fyri almenninginum, sum ein partur av kommunala vegnum í
kommununi. Tað viðførir, at kommunan keypir undirlendi til vegin frá
Búnaðarstovuni sum er 8000 m2.
Tekniska nevnd og fíggjarnevndin mæla til, at kommunan samtykkir tær
avtalur sum eru í sáttmálanum við Sev, og at lendi verður keypt frá
Búnaðarstovuni.
Avgerð: Tilmælini einmælt samtykt.

Mál nr. 37/2006 Byggimál.
Útstykkingar Undir Nesinum
Frágreiðing: Umsøkn frá sp/f Vestcon um ætlanir at útstykka á matr.nr. 302
og 746a Undir Nesinum.
Tekniska nevnd mælir til, at sp/f Vestcon fáa neyðugu upplýsingar, sum
skulu til eina byggiætlan á hesum økið.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt.
Mál nr. 38/2006 Byggimál.
Grundstykkir á Nesi.
Frágreiðing: Í samband við økið sum er útlagt til grundstykkir frá
Stykkinum og út til Ólavur Magnussen, skal kommunan góðkenna økið, og
søkja um íbinding í landsveg.
Tekniska nevnd mælir til, at góðkenna yvirlitið frá teknisku deild.
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt
Mál 39/2006 Mentunarmál.
Chatollii hjá Mariu Rønning.
Frágreiðing: Umsøkn frá fornminnisfelagnum um fíggjarligan stuðul til
keyp av chatollinum sum Maria Rønning hevði við sær tá hon kom á Nes í
1772. Hetta hevur stóran søgulian tídning fyri gamla prestagarðin og staðið
sum heild. Luturin er arvagóðs, og er í varðveitslu í Hull.
Mentunarnevndin mælir til at játta Fornminnisfelagnum 12.500 kr. Til keyp
av lutinum.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá mentunarnevndini
Avgerð: Tilmælið einmælt samtykt.

Mál nr. 40/2006 Dagrøktarmál.
Lýsing eftir dagrøktarum.
Frágreiðing: Bygdaráðið hevur sett hesar dagrøktarar í starv: Oluffa L.
Hansen, á Brekkukletti í fast starv. – Súsanna Skoradal, Regnavegur í
avloysarastarv. – Tórun Hansen, Undir Nesinum í avloysarastarv.
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Mál nr. 41/2006 Vegamál
Keyp av lendi.
Frágreiðing: Umsøkn frá Bjarna Jensen, Lýðarsvegur 2, um keyp av lendi
til atkomuveg, og íbinding í Kvíggjarveg.
Tekniska nevnd mælir til at geva loyvi eftir vanligum treytum
Avgerð: Tilmælið samtykt.
Mál nr. 42/2006 Byggimál.
Byggiloyvi til bilhús.
Frágreiðing: Umsøkn frá Fróða Danielsen, vegna Óla Joensen um
byggiloyvið til bilhús millum Óla og Sigurd Joensen.
Tekniska nevnd mælir til, at geva loyvi eftir vanligum treytum, og at
grannasáttmáli fyriliggur.
Avgerð: tilmælið samtykt.

Mál nr. 43/2006 Vegamál.
Byggiloyvi til bilhús.
Frágreiðing: Umsøkn frá Álvur Højgaard um byggiloyvið til bilhús, og
atkomuveg frá hjallavegnum.
Tekniska nevnd mælir til, at geva loyvi eftir vanligum treytum, og at
vegurin kann nýtast til grannastykki sunnanfyri.
Avgerð: Tilmælið samtykt.

Mál nr. 44/2006 Jarðarmál.
Byggiloyvi til garð.
Frágreiðing: Umsøkn frá Jaspur, og Oliviu Langaard, um gerð av garði
móti gaddavegnum.
Tekniska nevnd mælir til, at geva loyvi eftir vanligun treytum, og at
tekniska deild kemur at avseta garðin.
Avgerð: tilmælið samtykt.
Mál nr. 45/2006 Barnaansingarmál.
Lýsing eftir pedagogi og hjálparfólki
Frágreiðing: Bygdaráðið hevur sett Siri R. Hansen Nesvegur 107, Nes í
starv í barnagarðstovuni Sóldøgg. Og Gunnleyg T. Danielsen Gaddavegur
10, Nes í starv í barnagarðstovuni Sólareyga.
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