Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 27.11.2017
Bygdaráðsfundur: 27.11.2017 kl. 18.00 til kl. 18.30
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
x
Súni í Hjøllum
x
Elin á Torkilsheyggi
x
Niclas Davidsen
x
Petur Jákup Petersen
x
Kaj Eli Hansen
x
Høgni Hansen
x
Marjun Gaardbo, skrivari x

Til viðgerðar:

Mál nr. 97/2017 Alment virksemið yvirhøvur
J.nr. 00.32.10-S08-3-17
Málslýsing
Fíggjarætlanin 2018 – triðja viðgerð
Fyrsta viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2018 var á bygdaráðsfundi 25.09.2017, og onnur viðgerð
av fíggjarætlanini fyri 2018 var á bygdaráðsfundi 08.11.2017.
Fíggjarnevndin mælir til, at høvuðstølini til triðju viðgerð av fíggjarætlanini fyri
2018, hjá Nes kommunu, verða hesi:
Rakstur tkr.
§1 Kommunal fyristing
§2 Almanna- og heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunalt øki
Rakstur í alt

2018
4.483
15.980
10.890
3.646
3.364
4.292
2.841
45.496

2017
4.296
15.370
10.479
3.582
3.411
3.936
2.682
43.756

Munur
187
610
411
64
-47
356
159
1.740

%
4,4
4,0
3,9
1,8
-1,4
9,0
5,9
4,0

§20 Inntøkur v.m.

52.338

46.904

5.434

11,6

6.842

3.148

3.694

117,3

100

210

-110

Úrslit áðrenn íløgur
Íløgur tkr.
§2 Almanna- og heilsumál
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§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal virki
Íløgur í alt

1.600
1.300
1.000
6.097
5.630
15.727

0
600
148
1.590
600
3.148

1.600
700
852
4.507
5.030
12.579

399,6

Úrslit aftaná íløgur

-8.885

0

-8.885

-100,0

Afturgjald av skuld

2.910

2.660

250

9,4

Av tøkum peningi

4.795

2.660

2.135

80,26

Lántøka

7.000

0

7.000

100,0

Fíggjarnevndin mælir til at skattaprosentið er óbroytt 20,50 % og at barnafrádrátturin fer frá
kr. 5.000 til kr. 5.500.
Fíggjarnevndin mælir til at afturgjald av skuld tkr. 2.910 og partur av hallinum tkr. 1.885 í alt
tkr. 4.795 verða fíggjað við tøkum peningi, og at restin tkr. 7.000 verður fíggjað við lántøku.
Tilmæli
Á fundi 01.11.2017 mælir Fíggjarnevndin til at skattaprosentið verður óbroytt 20,5%, og at
barnafrádrátturin fer frá kr. 5.000 til kr. 5.500.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Tilmæli
Á fundi 01.11.2017 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð av fíggjarætlanini
fyri 2018 soleiðis, sum hon er uppsett. Afturgjald av skuld tkr. 2.910 og partur av hallinum
tkr. 1.885 íalt tkr. 4.795 verða fíggjað við tøkum peningi, og at restin tkr. 7.000 verður fíggjað
við lántøku.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt á bygdaráðsfundi 08.11.2017.
Tilmæli
Á fundi 18.11.2017 mælir Fíggjarnevndin til, at skattaprosentið, við triðju viðgerð av
fíggjarætlanini fyri 2018, verður óbroytt 20,5%, og at barnafrádrátturin fer frá kr. 5.000 til kr.
5.500.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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Tilmæli
Á fundi 18.11.2017 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við triðju viðgerð av fíggjarætlanini
fyri 2018 soleiðis, sum hon er uppsett. Afturgjald av skuld tkr. 2.910 og partur av hallinum
tkr. 1.885 íalt tkr. 4.795 verða fíggjað við tøkum peningi, og at restin tkr. 7.000 verður fíggjað
við lántøku.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 98/2017 Borgarlig viðurskiftir
J.nr.23.05.00-P07-3-17
Málslýsing
Í vár samtykti løgtingið verklagslógina um Talgildu Føroyar, og hava umboð fyri
fíggjarmálaráðið verið á fundi við Nes kommunu 16.10.2017 við tí fyri eyga, at gera eina
møguliga samstarvsavtalu millum kommununa og Talgildu Føroyar.
Samlaði kostnaðurin fyri verkætlanina er 150 mió kr. Harav er býtið millum týðandi
áhugapartarnar: Land 60%, kommunur 17%, sponsorar 23% , avtala er gjørd við sponsorar, og
landið hevur sett 90 mió kr. til endamálið næstu árini.
Lagt er upp til, at allar kommunur rinda lutfalsliga, tað vil siga eftir fólkatalinum. Fyri Nes
kommunu merkir hetta eitt gjald á kr. 214 t.kr. árini 2018, 2019 og 2020 ella tilsamans
tkr. 642 fyri hetta 3-ára skeiðið.
Tilmæli
Á fundi 18.11.2017 mælir Fíggjarnevndin til, at Nes kommuna ger eina avtalu við
Fíggjarmálaráðið um Talgildu Føroyar treytað av, at fíggjarligu fyritreytirnar, sum vórðu
lagdar fram fyri Nes kommunu 16.10.2017, annars halda.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 99/2017 Alment virksemið yvirhøvur
J.nr. 00.32.10-S08-2-16
Málslýsing
Reguleringar á fíggjarætlanini fyri 2017 – fyrsta viðgerð
Fyrisitingin hevur gjøgnumgingið raksturin higartil í ár, framroknað alt árið 2017 og samanborið
við løgdu fíggjarætlanina fyri 2017. Fyrisitingin mælir til fylgjandi reguleringar á fíggjarætlanini
fyri 2017:
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Rakstur
§1 Kommunal Fyrisiting
§2 Almanna- & Heilsumál
§3 Børn & Ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan & Frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal virki
Rakstur í alt

tkr.
0
40
-210
0
205
535
-67
503

§20 Íbúðarmál
§20 Rentur
§20 í alt

-70
-170
-240

Reguleringar í alt áðrenn íløgur
Íløgur
§1 Kommunal fyrisiting
§2 Almanna- & Heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Fólkaskúlin
§5 Mentan og Frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunalt virki
Íløgur í alt
Úrslit av reguleringum

263

0
0
210
15
240
-528
-200
-263
0

Eisini mælir fíggjarnevndin til, at tkr. 475 verða settar eyka av til afturgjald av skuld, hettar verður
fíggjað við tøkum peningi.
Tilmæli
Á fundi 27.11.2017 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við reguleringunum á fíggjarætlanini
fyri 2017.
Viðv. kirkjuvegnum mál nr. 46/2017, har samtykt var at brúka tkr. 224 av rakstri, er staðfest, at
samlaði kostnaðurin av at dagføra/umvæla kirkjuvegin, íalt kostaði tkr. 780, og mælt verður til
kostnaðurin verður útreiðsluførdur vegur íløga. Mint verður á, at játtan altíð er tøk áðrenn
arbeiðið verður byrjað.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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Mál nr. 100/2017 Alment virksemið yvirhøvur
J.nr. 00.22.02-G01-1-17
Málslýsing
Kommunan skal áseta og lýsa teir almennu bygdaráðsfundirnar fyri komandi ár. Undanfarna ár vóru
bygdaráðsfundirnir mánadagar kl. 18.00. Uppskot til bygdaráðsfundirnar í 2018, sum verða 10 í tali,
eru:
Fundir í 2018:
Mánadag
29. januar
26. februar
Týsdag
03. apríl
Mánadag
30. apríl
28. mai
25. juni
27. august
24. septembur
29. oktobur
26. novembur
Nevndarfundirnir í 2018 eru í viku:
3-7-11-16-20-24-33-37-42-46
Tilmæli
Á fundi 18.11.2017 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við, at bygdaráðsfundirnir fyri
2018 verða, sum ásett omanfyri.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndin var eimælt samtykt.
Mál nr. 101/2017 Annað mentanarligt virksemið
J.nr. 20.20.00-G01-1-17
Málslýsing
30.10.2017 vóru umboð fyri felagið Føroysk Træseglskip á fundi við Nes kommunu. Endamálið frá
felagnum Føroysk Træseglskip við fundinum var at umrøða Føroya Regatta 2019.
Innleiðandi var tosað um,
- at Felagið Føroysk Træseglskip kemur at taka sær av sjálvari regattasiglingini og vitjanum
umborð, eitt tiltak, sum “alment” endar kl. 21.
-

at kommunan tekur sær av allari fyriskipanini á landi í samstarvi við ymisk feløg,
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Tilmælir
Á fundi 15.11.2017 mælir Mentanarnevndin til, at Nes kommunan fyriskipar Regatta 2019,
og at peningur verður avsettur á fíggjarætlanini fyri 2019.
Á fundi 18.11.2017 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 102/2017 Ognir og hølir
J.nr. 82.11.00-P20-2-15
Málslýsing
Í skrivi 21.10.2017 mælir skúlastýrið til at brúka játtanina til útiøkið fyri 2017 áljóðandi tkr. 100
uppá trampolinir í skúlagarðinum. Hetta er eitt av ovastu ynskjunum hjá næmingunum.
Skúlastýrið mælir til at taka av tilboðnum frá Innspark, sum er uppá 3 trampolinir við gummikanti.
Kostnaðurn av hesum er tkr. 89 við mvg.
Tilmælir
Á fundi 15.11.2017 mælir Tekniska nevnd til at játta skúlastýrinum at seta upp trampolinir í
skúlagarðinum, og at arbeiðið verður gjørt í samráð við teknisku deild.
Á fundi 15.11.2017 tekur Mentanarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Á fundi 18.11.2017 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd og
Mentanarnevndini, og at peningurin verður tikin av stovninum íløgur/skúlin.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd, Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 103/2017 Bygningsregulering, grundstykkir og reglugeðir
J.nr. 02.34.02-P20-5-16
Málslýsing
Í skrivi 07.11.2017 søkir Hávarður Olsen arkitektur, vegna Elisabeth og Jóhan á Lakjuni, um
byggiloyvi til sethús á matr. nr 357h.
Tilmæli
Á fundi 15.11.2017 mælir Tekniska nevnd til at játta byggiloyvi til sethús við ávísum treytum.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
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Mál nr. 104/2017 Vegir og ferðsla
J.nr. 05.12.00-P20-1-17
Málslýsing
Í skrivi 07.11.2017 søkir FT Net um loyvi til at seta upp tøkniskáp í sambandi við, at FT Net er í
fer við at betra um breiðbandsnetið á Nesi og Toftum.
Tilmæli
Á fundi 15.11.2017 mælir Tekniska nevnd til at játta loyvi til tøkniskápini.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 105/2017 Bygningsregulering, grundstykkir og reglugeðir
J. nr. 2009-0042-0240
Málslýsing
Í 2014 tillagaði Nes kommuna ognarbrævið til grundstykkir og gjørdi broytingar í orðingini um
víðarisølu av grundstykkjum.
Nes kommuna hevur staðfest, at grundstykkir í kommununi, eru seld á fría marknaðinum fyri ein
hægri prís enn stykkið er keypt fyri, tí verður mett, at kommunan eigur at endurskoða orðingarnar í
ognarbrævinum soleiðis, at forðast kann fyri spekulatión í víðarisølu av grundstykkjum.
Høvuðsbroytingin í 2014 var: í §2 stk. 4, har orðingin er: Tað er ikki loyvt eigarinum at selja stykkið
víðari, fyrrenn sethús eru bygd á stykkinum. Grundstykkið, sum ikki er bygt á, skal seljast aftur til
kommununa.
Hetta varð broytt til: Kommunan keypir ikki seld stykkir aftur, men kann eftir ynski frá eigara seta tey
til sølu á kommunala sølulistanum.
Kommunan gevur eisini loyvi til verandi eigara at selja stykkið á fría marknaðinum.
Tilmæli
Á fundi 15.11.2017 mælir Tekniska nevnd til, at orðingin í ognarbrævinum §2 pkt. 4 og pkt. 5 verður
broytt til:
pkt.4

Tá umsókn um byggiloyvi fyriliggur, verður tað til eina og hvørja tíð tær ásetingar
galdandi, sum byggimynduleikin krevur.
Kommunan hevur rætt til, um tørvur aftur verður á grundstykkjum, at
innheinta grundstykkir, har tíðarfreistin um bygging er farin, til at selja
áhugaðum, sum hava ítøkiligar ætlanir um bygging. Keypsprísurin fyri Nes kommunu
verður altíð prístalsviðgjørt upprunavirðið.
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Er nøkur bygging farin fram á stykkinum, so endurrindar Nes kommuna keyparunum
skjalprógvaðar útreiðslur teirra til hesa, um annars nýtsla kann gerast av tí bygda.
Semjast partarnir ikki um hetta og/ella um endurgjaldið, verður tað at áseta av einum
gerðarætti, har Nes kommuna útnevnir ein lim, eigararnir ein, meðan triðji limurin, ið er
formaður, verður útnevndur av Føroya rætti.
pkt. 5

Keyparin kann ikki, uttan loyvi frá kommununi, selja stykkið víðari, fyrr enn
sethús eru bygd á stykkinum. Søluprísurin vil altíð verða prístalsviðgjørt upprunavirðið.

Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 107/2017 Havnir og floghavnir
J.nr. 2012-0045-0055
Málslýsing
Í skrivi 23.11.2017 boðar Umhvørvisstovan frá, at í samband við eina umsókn um sundurbýti til
samanleggingar orsakað av víðkan av havnaøki, er Umhvørvisstovuni komin eftir, at matrikuleru
viðurskiftir við nýggja havnaøkið inni við Rætt ikki eru uppá pláss.
Ein mettur kostnaður av matrikuleringini er uml. tkr. 25.
Avgerð
Bygdaráðið samtykti einmælt, at matrikuleringin verður gjørd inni við Rætt, og at peningurin
verður tikin av stovninum havnin.
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