Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 02.07.2018
Bygdaráðsfundur: 02.07.2018 kl. 18.00 til kl. 19.00
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
X
Súni í Hjøllum
X
Elin á Torkilsheyggi
X
Niclas Davidsen
X
Petur Jákup Petersen
X
Kaj Eli Hansen
forfall
Høgni Hansen
X
Marjun Gaardbo
burturstødd
Selma Hansen, skrivari
X
Til viðgerðar:
Mál nr. 46/2018 Eykajáttanir 2018 – Nes kommuna - onnur viðgerð
J.nr. 00.32.10-S08-3-17
Onnur viðgerð av eykajáttanir 2018. Fyrsta viðgerð var á bygdaráðsfundinum 28.05.2018.
Eykajáttanir 28. mai
2018
Rakstur
§4 skúlin
§5 Svangaskarð
§6 Reinsiverkið
Eykajáttan Rakstur í alt

100.000
200.000
120.000
420.000

Íløgur
§1 Kommskr.
§4 Skúlin
§5 Svangaskarð
§6 Vegir
Eykajáttan Íløgur í alt

70.000
1.200.000
710.000
1.400.000
3.380.000

Eykajáttan í alt

3.800.000

Samlaða eykajáttanin fevnir um:
- kostnað og íløgur sum var játtað og umbiðið í 2017, men arbeiðið er ikki liðugt og
goldið fyri enn í 2018. Íalt kr. 1.848.000.
- Ov lítið avsett til rakstur og íløgur í 2018. Íalt kr. 752.000.
- Íløgukostnað í Tofta skúla, sum er ætlaður í 2019, men framskundaður til 2018. Íalt
kr. 1.200.000.
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Tilmæli
Á fundi 23.05.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við eykajáttanunum 2018.
Peningurin verður tikin av tøkum peningi.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt 28.05.2018.
Tilmæli
Á fundi 22.06.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð, av eykajáttanir
2018.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 47/2018 Umbøn um játtan til nýggjan KT- útbúnað – Tofta skúli – onnur viðgerð
J.nr. 85.11.00-G12-1-18
Málslýsing
Onnur viðgerð av umbøn um játtan til KT-útbúnað. Fyrsta viðgerð var á bygdaráðsfundinum 28.05.2018.
Tofta skúli kunnar Nes kommunu um, at tey hava biðið tveir KT-veitarar um óbindandi tilboð upp á 50
Chrombook-teldur, 2 telduskáp og eyka løðarar, tí tey meta, at tað er alneyðugt, at skúlin fær fleiri
næmingateldur, so at tey fáa nøktað ein bráðneyðugan tørv á næmingateldum.
Í fíggjarætlanini fyri 2018 hava tey fingið eina játtan á 100.000 kr. til nýggjan KT-útbúnað, men vilja
vísa á, at longu nú er brúkt av hesi upphædd til m.a. nýggjar ljóskanónir og viðlíkahald av øðrum
telduútbúnaði.
Skúlin søkir um eina meirjáttan til at kunna taka av lægra tilboðnum, sum er frá Nema.
Tilmælir
Á fundi 15.05.2018 mælir Mentanarnevndin til at játta Tofta skúla at taka av tilboðnum frá Nema.
Og heitt verður á leiðslu skúlans at koma við eini heildarætlan viðv. kt-útbúnaðinum í skúlanum.
Á fundi 23.05.2018 mælir Fíggjarnevndin til, at skúlin í fyrsta umfari keypir 25 eindir frá Nema, og
kemur við einari heildarætlan til komandi fíggjarár, og at játtanin til kt-útbúnað í Tofta skúla verður
hækkað við kr. 50.000,00. Peningurin verður tikin av tøkum peningi.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt 28.05.2018, sostatt fellur tilmælið frá
Mentanarnevndini burtur.
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Tilmæli
Á fundi 22.06.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð, av meirjáttan til nýggjan KT
útbúnað í skúlanum.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt

Mál nr. 48/2018 Innbúgv v.m. til ítróttarhúsið á Svangaskarði – onnur viðgerð
J.nr. 82.07.00-P20-1-15
Málslýsing
Onnur viðgerð av játtanini fyri keyp av nnbúgvi. Fyrsta viðgerð var á bygdaráðsfundinum 28.05.2018.
14. februar 2018 vóru umboð fyri Tofta Ítróttarfelag á fundi við Mentanarnevnduna, har m.a. varð tosað
um møguleikar við ymiskum virksemi og møguleikum í B68 húsinum.
Eftirfylgjandi hevur verið biðið um tilboð uppá innbúgv v.m.
Tilmæli
Á fundi 18.04.2018 mælir Mentanarnevndin til, at áðrenn játtan til keyp verður givin, skal felagið koma
við m.a.:
•
Eini verkætlan.
•
Eini ætlan um hvussu viðurskiftini verða skipaði.
Í skrivi 14.05.2018 greiðir Tofta Ítróttarfelag frá hvussu møguligt virksemi kann verða í ovastu hædd í
B68-húsinum og hvussu tað kann skipast.
Fyri at kunna seta hetta virksemið í gongd er neyðugt, at innbúgv o.a. verður keypt til kømrini. Felagið
heitir tí á Nes kommunu um at fáa keypt innbúgv v.m til dagføring av kømrinum.
Tilmælir
Á fundi 15.05.2018 mælir Mentanarnevndin til at játta keyp av innbúgvi v.m. til ítróttarhúsið á
Svangaskarði.
Á fundi 23.05.2018 mælir Fíggjarnevndin til at játta kr. 80.000 til keyp av innbúgvi v.m. til ítróttarhúsið á
Svangaskarði. Peningurin verður tikin av tøkum peningi.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var eimælt samtykt 28.05.2018.
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Tilmæli
Á fundi 22.06.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð, av fígging
til keyp av innbúgvi v.m. til ítróttarhúsið á Svangaskarði.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 50/2018 Rakstrarætlan fyri 2018 – Kongshavnar Havn
J.nr. 08.14.00_Ø09-2-18
Málslýsing
Rakstrarætlan fyri 2018 hjá Kongshavnar Havn er komin til ummælis hjá Nes
kommunu.
Tilmæli
Á fundi 22.06.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við rakstrarætlanini fyri 2018 hjá
Kongshavnar Havn soleiðis, sum hon er uppsett.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 51/2018 Umbøn um loyvi at síga á Tinghellu til ummælis – Heri Hansen
J. nr.18.16.00-G01-1-18
Málslýsing
Heri Hansen o.f. hava søkt Nes haga um loyvi til at síga niður á Tinghellu yviri á Fossdalsbakka. Ætlanin
er at gera útferðir við ferðafólki og skapa upplivingar fyri tey niðri á Tinghellu, og at tey ferðandi soleiðis
hoyra søguna um staðið og uppliva hesa vøkru hellu.
Umsøkjararnir hava tikið klatri- og trygdarskeið, og eru tí væl egnaðir at síga við fólki.
Ætlanin er ikki at gera nakað inntriv í náttúruna. Tó verða nøkur hondtøk fest í bergið, fyri at fáa
ferðafólkini trygt upp aftur.
Víst verður á, at trygdin alla tíð skal verða í hásæti. Umframt góðkend klintri- og trygdarskeið, verður
einans góðkend klintriútgerð nýtt.
Hagastýrið fyri Nes haga hevur givið umsøkjarunum loyvi at síga við ferðafólki niður á Tinghellu, við
ávísum treytum.
Tilmælir
Á fundi 12.06.2018 mælir Tekniska nevnd til, at Nes kommuna viðmælir ætlanini.
Á fundi 13.06.2018 tekur Mentanarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Á fundi 22.06.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og Mentanarnevndini
treytað av, at neyðug loyvir viðv. vinnu og trygd verður fingin kommununi til vega, áðrenn byrjað verður.
4

Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 02.07.2018
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd, Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Høgni Hansen var úti, meðan málið var viðgjørt.
Mál nr. 52/2018 Umsókn um fyribils byggiloyvi – Kjartan Højgaard
J.nr. 02.34.02-P20-12-18
Málslýsing
Í skrivi 13.05.2018 søkir Kjartan Højgaard um fyribils byggiloyvi til at byggja tey gomlu húsini uppaftur
á tað gomlu grundina á Roykheyggi, matr. nr. 299.
Tilmæli
Á fundi 12.06.2018 mælir Tekniska nevnd til at játta Kjartan Højgaard eitt prinsipielt byggiloyvi.
Áðrenn endaligt byggiloyvi verður givið, má ein verkætlan fyriliggja, sum m.a. inniheldur nágreinaðar
tekningar, og lýkur øll neyðug krøv til bygging samb. bygningskunngerð frá 2017.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 53/2018 Umsókn um uppískoytisstykki – Búnaðarstovan
J.nr. 02.01.00-P20-1-18
Málslýsing
Í skrivi 09.05.2018 sendir Búnaðarstovan, vegna Petur Hans Hansen, umsókn um uppískoytisstykki til
matr. nr. 697 Nes bygd, til ummælis hjá kommununi.
Tilmæli
Á fundi 12.06.2018 mælir Tekniska nevnd til, at Petur Hans Hansen fær loyvi til at ognar sær lendið til
støddar 116,4 m2..
Tekniska nevnd mælir til, at Petur Hans Hansen fær loyvi til at leiga restina av lendinum, hann søkir um.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 54/2018 Umsókn um uppískoytisstykki – Búnaðarstovan
J.nr. 02.01.00-P20-2-18
Málslýsing
Í skrivi 15.05.2018 sendir Búnaðarstovan, vegna Olgu og Helga Johannesen, umsókn um
uppískoytisstykki til matr. nr. 699be Tofta bygd, til ummælis hjá kommununi.
Tilmæli
Á fundi 12.06.2018 mælir Tekniska nevnd frá, at Olga og Helgi Johannesen fáa loyvi til at ogna sær
uppískoytisstykkið, sum biðið verður um, tí tað kann forða fyri framtíðar bústaðarbygging hjá Nes
kommunu.
Tekniska nevnd mælir til, at Olga og Helgi Johannesen fáa loyvi til at leiga lendið.
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Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 55/2018 Umsókn um byggiloyvi til uppíbygging – Niza og Hans Hilmar Johannesen
J.nr. 02.34.02-P20-14-18
Málslýsing
Í skrivi 21.05.2018 sendi Jens Kristian Hansen, vegna Nizu og Hans Hilmar Johannesen, umsókn
um byggiloyvi til uppíbygning til verandi sethús á matr. nr. 522.
Tilmæli
Á fundi 12.06.2018 mælir Tekniska nevnd til at játta Nizu og Hans Hilmar eitt prinsipielt byggiloyvi.
Áðrenn endaligt byggiloyvi verður givið, má ein verkætlan fyriliggja, sum m.a. inniheldur nágreinaðar
tekningar og lýkur øll neyðug krøv til bygging samb. bygningskunngerð frá 2017.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 56/2018 Umsókn um byggiloyvi til uppíbygging – Helen Højgaard og Jan Joensen
J.nr. 02.34.02-P20-2-15
Málslýsing
Í skrivi 21.05.2018 søkja Helen Højgaard og Jan Joensen um byggiloyvi til uppíbygging til verandi sethús
á matr. nr. 357f.
Tilmæli
Á fundi 12.06.2018 mælir Tekniska nevnd til at játta Helen Højgaard og Jan Joensen prinsipielt
byggiloyvi.
Áðrenn endaligt byggiloyvi verður givið, má ein verkætlan fyriliggja, sum m.a. inniheldur nágreinaðar
tekningar og lýkur øll neyðug krøv til bygging samb. bygningskunngerð frá 2017.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 57/2018 Tilboð uppá vesi á havnalagnum
J.nr. 08.03.25-P20-1-17
Málslýsing
Teknistovan Gøta hevur gjørt uppskot um alment vesi á havnalagnum, í bygninginum har el-talvurnar eru,
norðanfyri egningarskúrðarnar.
Á bygdaráðsfundi 29.01.2018 varð samtykt at gera alment vesi á havnalagnum eftir uppskotinum, sum
Teknistovan Gøta hevði gjørt. Mettur kostnaður er kr. 401.000.
Teknistovan Gøta hevur biðið um tilboð uppá arbeiðið frá einum veitara. Tilboðið er áljóðandi
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kr. 598.019 uttan mvg.
Tilmælir
Á fundi 12.06.2018 mælir Tekniska nevnd frá at taka av tilboðnum uppá gerð av vesinum á havnalagnum.
Tekniska nevnd mælir til, at vesið á havnalagnum verður tikið við í eini heildarætlan yvir økið við
bátahylin.
Á fundi tann 22.06.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 58/2018 Heimild til Teknisku nevnd
J.nr. 00.22.00-G01-1-18
Málslýsing
Tekniska nevnd hevur áður fingið heimild til at avgreiða átrokandi byggimál, og onnur teknisk mál í
summarfrítíðini, og ynski er um, at soleiðis eisini verður í ár.
Tilmæli
Á fundi 12.06.2018 mælir Teknika nevnd til, at nevndin fær heimmild at avgreiða átrokandi byggimál í
summarfrítíðini.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 60/2018 Uppskot til sáttmála um leinging av grótkastinum
J.nr. 08.03.26-P20-1-16
Málslýsing
Nes Kommuna hevur gjørt av at innheintað tilboð frá J&K Petersen uppá leinging av verandi grótkasti á
Toftum við tunnilstilfari frá undirsjóvartunlinum, ført av Strondum og yvir til Toftir.
Tilboð er komið frá J&K Petersen og uppskot um sáttmála. Sáttmálin er settur upp við einari
tilboðsupphædd og eini optiónsupphædd, har tilboðsupphæddin svarar til 80m av grótkasti og
optiónsupphæddin svarar til 90 m av grótkasti.
Tekniski ráðgevin hjá Nes kommunu í samband við leingjan av grótkastinum, Sp/f Terra, v/ David R.
Hansen, mælir til at gera eina fastpríssáttmála við J&K Petersen við møguleika fyri optión í mesta lagi til
støddar kr. 8.583.534,14.
Eisini verður mælt til, at samlaða fíggjarætlanin fyri verkætlanina verður 11,4 mió. kr., íroknað kanning,
projektering, eftirlit, lessing á Strondum og óvæntað.

7

Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 02.07.2018
Tilmælir
Á fundi 12.06.2018 mælir Tekniska nevnd til at taka av fyriliggjandi tilboðið frá J&K Petersen, og at
samlaði kostnaðurin av verkætlanini verður 11,4 mió. kr.
Á fundi 22.06.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. Peningurin verður
tikin av Havnin íløga har játtaðar eru kr. 3.500.000 í 2018. Kr. 7.900.000 verður tikið við í fíggjarætlanina
fyri 2019.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini var samtykt við 5 atkvøðum fyri (Jóhannus Danielsen,
Høgni Hansen, Niclas Davidsen, Elin á Torkilsheyggi og Súni í Hjøllum) og einari ímóti (Petur Jákup
Petersen (Dakko))
Mál nr. 61/2018 Umsókn um byggiloyvi – Erla og John Dávur Djurhuus
J.nr. 02.34.02-P20-18-16
Málslýsing
Í skrivi 23.05.2018 søkja Erla og John Dávur Djurhuus um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 109b
á Agninum.
Tilmæli
Á fundi 12.06.2018 mælir Tekniska nevnd til at játta byggiloyvið eftir hesum treytum:
 At bygt verður sambært galdandi bygningskunngerð (BK2017).
 At bygt verður sambært ásetingum frá Nes kommunu.
 At bygt verður sambært innsendu tekningum dagf. 08.06.2018.
 At tekniska deild verður boðsend áðrenn arbeiðið byrjar.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Elin á Torkilsheyggi var úti, meðan málið var viðgjørt.

Mál nr. 62/2018 Byggiloyvi til bilhús – Dávur Reinert Hansen
J.nr. 2011-042-0294
Málslýsing
Í 2011 fekk Dávur Reinert Hansen byggiloyvi til bilhús, sum ikki er bygt, men sum hann hevur ætlanir
um at fara undir at byggja nú, og tí ynskir loyvið endurnýggjað.
Onkrar broytingar eru við tekningunum í mun til tað byggiloyvið, hann fekk í 2011.
Tilmæli
Á fundi 17.10.2017 mælir Tekniska nevnd til at játta byggiloyvið eftir hesum treytum:
 At bygt verður sambært galdandi bygningskunngerð (BK2017).
 At bygt verður sambært ásetingum frá Nes kommunu.
 At bygt verður sambært innsendu tekningum dagf. 12.06.2018.
 At tekniska deild verður boðsend áðrenn arbeiðið byrjar.
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Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd varð einmælt samstykt
Selma Hansen, skrivarin, var úti, meðan málið varð viðgjørt. Súni í Hjøllum var skrivari.
Mál nr. 63/2018 Asfaltering – Faroe Origin/Bátahylurin
J.nr. 08.03.30-P20-2-16
Málslýsing
Í skrivi 11.04.2018 spyr Faroe Origin um tað ber til at asfaltera nakað millum bygningarnar, afturat tí sum
bleiv asfalterað í 2016.
Eisini ynskir felagið, at okkurt verður gjørt við allar bingjurnar og óruddið sunnanfyri flakavirkið.
Tilmælir
Á fundi 17.04.2018 mælir Tekniska nevnd til, at tekniska deild kannar hvussu stórt økið talan er um at
asfalterað, og gera eina kostnaðarmeting.
Tekniska deild arbeiðir við málinum. Væntandi fyriliggur ein kostnaðarmeting til nevndarfundin
15.05.2018.
Tekniski leiðarin hevur mett kostnaðin at verða uml. kr. 300.000.
Á fundi 15.05.2018 mælir Tekniska nevnd til, at málið verður tikið við í fíggjarætlanini fyri 2019.
At tekniski leiðarin arbeiðir við at finna útav hvat gerast kann við bingjurnar og óruddið.
Á fundi 23.05.2018 mælir Fíggjarnevndin til, at málið verður útsett til ein kostnaðarmeting eisini
fyriliggur av økinum vestanfyri bátahylin.
Á fíggjarnevndarfundi tann 22.06.2018 fyriliggur ein kostnaðarmeting av økinum vestanfyri bátahylin.
Samb. tekniska leiðaranum verður mett, at kostnaðurin verður kr. 330.000.
Á fundi 22.06.2018 mælir Fíggjarnevndin til, at økið millum bygningarnar hjá Faroe Origin verður
asfalterað, mettur kostnaður kr. 300.000.
Fíggjarnevndin mælir eisini til, at økið vestanfyri bátahylin verður asfalterað, mettur kostnaður kr.
330.000.
Kostnaður í alt kr. 660.000 verður fíggjað við kr. 280.000 frá Kongshavnar havn og kr. 380.000 flutt frá
játtanini til alment vesi.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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