Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 03.04.2018
Bygdaráðsfundur: 03.04.2018 kl. 18.00 til kl. 18.15
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. 24/2018 Líkvognskoyring
J.nr. 30.00.00-G01-1-17
Málslýsing
Nes kommuna hevur fingið tilboð, frá fyritøkuni “Seinasta Heilsan”, um koyring í samband við
jarðarferðir.
Tilboðið umfatar alla koyring í samband við jarðarferð hjá Nes kommunu.
Nes kommuna hevur, tey seinastu nógvu árini, havt hesa tænastu til borgarar í kommununi frá
Magga Olsen.
Avgerð
Á fundi 03.04.2018 viðgjørdi alt bygdaráðið tilboðið viðv. líkvognskoyring og samtykti eimælt,
at avvarðandi sjálvi taka avgerð um, hvønn veitara tey gera brúk av í samband við jarðarferð.
Kostnaðurin verður fyri avtalaðu prísir frá veitarunum.
Mál nr. 25/2018 Uppskot til avtalu um kunningarstovu
J.nr. 20.00.00-G01-1-18
Málslýsing
Í eina tíð hevur Nes kommuna arbeitt við ferðavinnuøkinum í kommununi. Fyri at menna
ferðavinnuøkið í kommununi, er tað umráðandi at hava eina kunningarstovu, ið kann veita nøktandi
kunning til ferðafólk. Í hesum sambandi hevur kommunan tosað við Navia um samstarv.
Í skrivi 14.03.2018 er uppskot komið frá Navia um kunningarstovu í Oyrahandlinum.
Hetta uppskot kundi verið royndarkoyrt í eitt ár, so kann støða takast til um ymiskar broytingar kunnu
gerast til næsta ár.
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Tilmælir
Á fundi 14.03.2018 mælir Mentanarnevndin til at Kunningarstova verður í Oyrahandlinum, og at
fyrisitingin fær heimild til at gera avtalu við Navia.
Á fundi 16.03.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Elin á Torkilsheyggi var úti, meðan málið var viðgjørt.
Mál nr. 26/2018 Byggiætlan - krossur á Høganes
J.nr. 20.00.00-G01-2-17
Málslýsing
Í skrivi 22.02.2018 er komin umsókn um loyvi at nýta økið norðast á Høganesi til tess at seta kross
á.
Umsøkjarin hevur sjálvur verið í samskifti við Búnaðarstovuna, og hevur 22.02.2018 fingið at
vita, at:
-

Tá talan er um almanna gagnligt endamál, er tað viðkomandi kommuna, ið eigur at standa
fyri leigumálinum.

Tískil heitir umsøkjarin á Nes kommunu, um at søkja Búnaðarstovuna um leigu av hesum
ítøkuliga lendi, norðast á Høganesi. Hetta til tess á seta kross á.
Talan er ikki um eitt byggiloyvi, men umfatar bert leigu av lendið til verkætlanina. Byggiloyvi
verður viðgjørt tá ein ítøkulig verkætlan fyriliggur.
Tilmælir
Á fundi 13.03.2018 mælir Tekniska nevnd til, at kommunan søkir um at leiga lendið til at seta
krossin á.
Á fundi 14.03.2018 tekur Mentanarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Á fundi 16.03.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælunum frá Teknisku nevnd og
Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd, Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 27/2018 Umsókn um byggiloyvi – Hallgerð og Karl Johannesen
J.nr. 02.34.02-P20-8-15
Málslýsing
Í skrivi 17.01.2018 søkja Hallgerð og Karl Johannesen um byggiloyvi til sethús matr. nr. 665e á
Gaddavegnum.
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Tilmæli
Á fundi 13.03.2018 mælir Tekniska nevnd til at játta byggiloyvi til sethús eftir ávísum treytum.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 28/2018 Aðalfundur Starvsnevnd Føroysku Havna
J.nr. 08.00.00-P35-1-18
Málslýsing
Í skrivi 13.02.2018 innkallar Starvsnevnd Føroysku Havna limakommunurnar til aðalfund 6. apríl
2018.
Starvsnevndin hevur verið óvirkin í longri tíð, og ynski er sett fram um at avtaka starvsnevndina
og í staðin skipa eitt havnanetverk undir Kommunufelagnum, ið skal umrøða og viðgera felags
avbjóðingar, sum føroysku kommunurnar hava í sambandi við rakstur og ábyrgd av føroysku
havnunum.
Tilmæli
Á fundi 13.03.2018 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við at felagið, sum hevur verið óvirkið í
longri tíð, verður avtikið, og ístaðin verða við í einum havnanetverkið, sum Kommunufelagið
skipar fyri.
Á fundi 16.03.2018 tekur Fíggjarnevndini undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 29/2018 Byggiloyvi til goymsluhøll
J. nr. 08.03.25-P20-2-17
Málslýsing
08.03.2017 er skriv komið frá P/F Sandskip viðv.broytingum til fóðurhøllina, sum teir skulu byggja
á havnalagnum, og hava fingið byggiloyvið til 08.11.2017.
Ynski er um at fáa broytt hæddina á bygninginum við 2 m, og longdina á bygninginum við 8 m.
Broytingarnar eru innanfyri tey krøv sum byggisamtyktin ásetur.
Tilmæli
Á fundi 13.03.2018 mælir Tekniska nevnd til at játta broytingarnar í byggiloyvinum soleiðis, at
hæddin á høllini verður 2 metur hægri, og at høllin verður 8 metur longri.

Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd vóru einmælt samtykt.

3

