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Bygdaráðsfundur:  27.08.2018  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 x       

   

  

Til viðgerðar: 

 

Mál nr. 66/2018   Asfaltering – Faroe Origin/Bátahylurin – onnur viðgerð 

J.nr. 08.03.30-P20-2-16 

 

Onnur viðgerð av kostnaðinum fyri asfaltering við Faroe Origin, og økið vestan fyri bátahylin. Fyrsta 

viðgerð var á bygdaráðsfundi 02.07.2018. 

 

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 flakavirki. 

 

Tilmælir 

Á fundi 17.04.2018 mælir Tekniska nevnd til, at tekniska deild kannar hvussu stórt øki 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. 
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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 við fyrstu viðgerð á bygdarráðsfundi 2/7-2018. 

 

Tilmæli 

Á fundi 21.08.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð av fíggingini, fyri asfaltering 

við Faroe Origin og vestanfyri bátahylin, kr. 660.000. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt við aðru viðgerð. 

 

Mál nr. 67/2018     Uppskot til avtalu millum Fjølrit og kommunurnar    

J.nr. 17.00.00-G01-1-18 

Málslýsing 

Felagið Fjølrit ynskir at fáa eina avtalu í lag við kommunurnar. Kommunufelagið hevur havt málið  

um hendi vegna kommurnar. Tað er upp til hvørja einstaka kommunu at taka avgerð um, um kommunan 

ynskir at gera avtalu við Fjølrit ella ikki.  

 

Fjølrit er ein góðkendir felagsskapur, sambært §40, stk.1 í løgtingslóg nr. 30 frá 30. apríl 2015, um 

upphavsrætt.  

 

Í avtaluhøpi umboðar Fjølrit allar rættindahavarar innan hesir øki: tekstir, myndir og nótar. 

 

Tilmælir 

Á fundi 15.08.2018 mælir Mentanarnevndin til, at Nes kommuna ger avtalu við Fjølrit.  

 

Á fundi 21.08.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. Peningurin verður 

tikin av rakstri skúlans. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 68/2018   Skráseting av staðarnøvnum í Nes kommunu  

J.nr. 20.00.00-I00-1-18 

Málslýsing 

Staðarnøvn hava, upp í gjøgnum øldir, havt sera stóran týdning fyri øll, sum her hava búleikast. Í 

dagligari talu hava staðarnøvnini verið brúkt í sambandi við arbeiði og leik, frá fjøru í haga. 



Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 27.08.2018 

3 
 

Í dag verða staðarnøvn ikki nógv brúkt, og nógv eru farin undir heilt í samband við ymiskar útbyggingar. 

Nógv staðarnøvn eru ikki so kend longur og eru sostatt við at doyggja út. Ofta hevur verið borið uppá 

mál, at staðarnøvnini áttu at verið skrivað niður og skrásett, soleiðis at tey kundu verið varðveitt. 

 

Eins og tað var  við bygdasøguni, er tað ongantíð ov skjótt at fara undir arbeiðið við at skráseta 

staðarnøvnini, tí keldurnar eldast og fækkast. 

 

Ætlanin er at byrja fyrireikingararbeiðið og koma við tilmæli um: 

 

- hvussu skal skrásetingin gerast tøkniliga og gerast kunnug millum fólk 

- hvussu við skelting 

- nær skal arbeiðið byrja og gera tíðarætlan 

- hvør skal standa fyri arbeiðinum 

- hvussu við fígging 

 

Tíðarfreist kundi verið sett fyri, nær fyrireikingararbeiðið skal verða liðugt. 

 

Tilmælir 

Á fundi 15.08.2018 mælir Mentanarnevndin til, at borgarstjórin kannar hvussu 

onnur hava gjørt, og møguligan kostnað. 

  

Á fundi 21.08.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, og at peningur 

verður avsettur á Fíggjarætlanini fyri 2019. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 69/2018   Innilokan av kanónini  

J.nr. 02.34.02-P20-15-18 

 

Málslýsing 

Í 2005 fekk Alfred Olsen og fleiri byggiloyvi til at inniloka kanónina á Nesi, og harvið skapa karmar  

um eitt komandi krígssavn í Nes kommunu. 

 

Alfred Olsen hevur nú ætlanir um at fara undir at inniloka kanónina, men byggiloyvið er bert galdandi 

í 2 ár, og má tí endurnýggjast.   

 

Alfred Olsen ynskir fyrst at fáa loyvi til at leggja flag á. 

 

Tilmælir  

Á fundi 12.06.2018 mælir Tekniska nevnd til at biðja Alfred Olsen koma við eini verkætlan, sum m.a. 

vísir hvussu konstruktiónin er, og at upplýsa kommununi um, hvussu ognarviðurskiftuni o.a. er. 
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Tekniska nevnd mælir til, at Alfred fær loyvi til at leggja flag á. 

  

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.  

 

Eftirfylgjandi er Alfred Olsen komin við einum skrivi, dagfest 21. juni 2018, har hann vísir á, at hann 

fyri fleiri árðum síðani fekk loyvi til at fara undir at endurreisa og inniloka kanónina eftir tekningum frá 

Albert Isfelt, ark.  

 

Arbeiðið broytir onki við ognarviðurskiftini, ábyrgdini o.s.v., tí kanónin verður sum hon hevur verið, nú 

við hálvtakinum endurreist, uttan kostnað (stuðlað), men til gagns og øktum áhuga fyri kommununa. 

 

Tilmælir 

Á fundi 14.08.2018 mælir Tekniska nevnd til, at Alfred Olsen fær loyvi til at fríðka um kanónina.  

 

Tá talan er um serliga konstruktión, verður víst til Bygningskunngerðina (BK17), og at bygt verður eftir 

niðanfyristandandi ásetingum: 

 

4.2 Dimensjónering av konstruktión. 

4.3 Glaspartí,  glasflatur og glaskonstruktión.  

 

At Alfred Olsen tosar við festaran um ætlanina viðv. kanónini.  

 

Á fundi 15.08.2018 tekur Mentanarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd og Mentanarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 70/0218   Spæliplássi á Saltnesi   

J.nr. 18.20.00-G01-2-18  

Málslýsing 

Í skrivi 01.08.2018 søkir nevndin fyri spæliplássið í Saltnesi um fíggjarligan stuðul. Ætlanin er at seta 

reiggjur upp, og í tí sambandinum krevst stuðul til keyp av tilfari, so sum beton, bjálkar v.m. Mettur 

kostnaður kr. 12.000.  

 

Tilmælir 

Á fundi 14.08.2018 mælir Tekniska nevnd til at játta pening til at gera reiggjur fyri í ár. 

 

Á fundi 15.08.2018 tekur Mentanarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 

  

Á fundi 21.08.2018  tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd og 

Mentanarnevndini. Peningurin verður tikin av stovninum spælipláss. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd, Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  
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Mál nr. 71/2018   Felags endurnýtslupláss  

J.nr. 07.00.00-P20-1-18 

Málslýsing 

16.07.2018 hevur Runavíkar kommuna sent Nes kommunu skriv, har sagt verður frá, at Runavíkar 

kommuna í næstum fer í gongd við at gera eitt nýtt endurnýtslupláss, tí verandi pláss í Runavík skal 

flytast, orsaka av nýggjum vegi frá Eysturoyartunlinum. Í skrivinum verður eisini sagt frá, at tað 

somuleiðis liggur í kortunum, at gera eitt nýtt og størri endurnýtslupláss á vestara armi. 

 

Runavíkar kommuna hevur havt fundir við IRF um nýtt endurnýtslupláss, og IRF viðmælti, at kommunan 

setti seg í samband við grannakommurnar fyri at vita um áhugi var fyri einum tvørgangadi samstarvi 

millum kommunurnar, um at gera størri endurnýtslupláss saman. 

 

Ætlanin er at gera nýmótast endurnýtslupláss, sum er nemt at koma til, lætt at brúka og hevur nógvar 

møguleikar til at skilja ruskið.  

 

Tilmælir 

Á fundi 14.08.2018 mælir Tekniska nevnd frá at fara í samstarv um endurnýtslupláss. Tekniska nevnd 

metir at rættast er, at endurnýtsluplássið er í nærumhvørvinum. 

 

Á fundi 21.08.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.      

  

 

Mál nr. 72/2018     Umsókn um graviloyvi  

J.nr. 02.34.02-P20-8-16 

Málslýsing 

Sólja Petersen og Simon Nielsen, sum eiga grundstykki matr. nr. 113c við Nesveg, søkja um graviloyvi. 

 

Tilmæli 

Á fundi 14.08.2018 mælir Tekniska nevnd til at geva, Sólju Petersen og Simon Nielsen, graviloyvi 

sambært innsendu tekningum, dagfestar 31.07.2018. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 73/2018    Nýggjan rennugravara og dumpara  

J.nr. 83.11.01-G01-1-15 

Málslýsing 

Verandi leasingsáttmáli viðv. rennigravaranum gongur út í næstum. Kommunan hevur fingið bjóðað 

nýggjan leasingsáttmála uppá nýggjan rennigravara og nýggjan mini dumpara, frá sama veitara. 

Tilmælir 

Á fundi 14.08.2018 mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboðnum uppá nýggjan rennugravara og nýggjan 

mini dumpara. 
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Á fundi 21.08.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.  

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 74/2018     Umsókn um byggiloyvi til sethús 

J.nr. 02.34.02-P19-1-18 

Málslýsing 

Í skrivi 08.08.2018 søkir Sp/f Spenn, vegna Súsannu K. og Heina Kristiansen, um byggiloyvi til sethús og 

carport á matr. nr. 415x, á Brekkukletti.  

 

Tilmæli 

Á fundi 17.08.2018 mælir Tekniska nevnd til at játta byggiloyvi, 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. 07.08.2018  

 At tekniska deild verður boðsend áðrenn arbeiðið byrjar. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 75/2018     Tilboð uppá byggibúning fyri íbúðum á Kneysum 

J.nr. 02.34.02-P20-42-16 

Málslýsing 

Vegna Nes kommunu hevur Teknistovan Gøta bjóða arbeiðið út viðv. vegagerð og byggibúning fyri 

íbúðum  á Kneysum. 

 

7 entreprenørar fingu útbjóðingartilfar, og tilboðini skuldu latast inn í seinasta lagi 26.07.2018. 

2 tilboð kom inn: 

 

Falkon kr. 4.351.445  Fyrivarni: Tíðarætlan  

JHR kr. 4.988.979  Fyrivarni: Tíðarætlan 

 

Kostnaðarmetingin var á kr. 4.887.600. Teknistovan Gøta hevur gjøgnumgingið tilboðini og 

mæla til, at kommunan fer undir sáttmálasamráðingar við Falkon. 

 

Tilmælir 

Á fundi 15.08.2018 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum frá Teknistovuni Gøta, og fara 

undir sáttmálasamráðingar við Falkon. 

 

Á fundi 21.08.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd. Sáttmálin við Falkon 

verður undirskrivaður tá avtalan við Bústaðir er komin uppá pláss. 
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Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 76/2018    Eftirmeting av eldraøkinum  

J.nr. 00.32.10-S08-4-15 

Málslýsing 

Tá ið eldraøkið varð lagt til kommunurnar í 2015, varð ásett í løgtingslóg um heimatænastu og eldrarøkt 

v.m., at lógin skuldi eftirmetast eftir fimm árum, t.e. í 2020. Avgerð er nú tikin um framskunda hetta, 

soleiðis at eftirmetingin verður gjørd longu í 2018. 

 

Serliga eru tað markamótini millum land og kommunur, afturberingarleisturin og lógarásetingarnar um 

kommunalu samstarvsøkini, sum skulu eftirmetast. Byrjað verður við eftirmetingini av “Løgtingslóg um 

kommunalt samstarv um heimatænastu, eldrarøkt v.m.”. 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, sum varar av løgtingslóg um kommunalt samstarv um heimatænastu, 

eldrarøkt v.m., ger hesa eftirmeting í samráð við Kommunufelagið. 

 

Kommunufelagið spyr tí, hvørjar møguligar broytingar kommunurnar og kommunalu samstørvini mæla 

til at gera í nevndu lóg. 

 

Stýrið hevur viðgjørt málið á stýrisfundi 22. juni 2018. Stýrið metir tað serliga umráðandi, at 

kommunurnar svara uppá spurningin, hvørt tær framhaldandi ynskja, at tað er eitt lógarkrav, at 

kommunurnar skipa seg í kommunal samstørv (sí §§ 4 og 5), ella um kommunurnar ynskja, at hendan 

áseting verður broytt, soleiðis at eldraøkið verður lagt til einstøku kommununa uttan nøkur krøv um 

samstarv.   

 

Kommunurnar og kommunalu samstørvini verða biðin um at viðgera lógina og omanfyri nevndu  

spurningar og senda felagnum skrivligt svar innan 7. sept. 2018. 

 

Tilmæli 

Á fundi 16.08.2018 mælir Trivnaðarnevndin til at halda fast við verandi skipan. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 77/2018     Fermetraprísur á grundstykkjum 

J.nr.13.06.00-G01-1-18 

Málslýsing 

Nes kommuna arbeiðir við ætlanum um at útstykkja fyri bústaðargrundøkjum norður frá verandi 

Gaddavegi og verandi Høganesvegi á Toftum. Í tí sambandinum skal grundøkjaprísur fyri hesi grundøkir 

ásetast. 
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Talan er um bústaðarøkir, har kommunan ognar sær lendið og ger lidnan asfalteraðan koyriveg við 

gonguteigi, gøtuljósum og tilhoyrandi installatiónum, so sum til vatn og spillivatn. Grundøkini verða 

sostatt ikki byggibúgvin.  

 

Tilmæli 

Á fundi 21.08.2018 mælir Fíggjarnevndin til, at fermeturprísurin á nýggju útstykkingunum við 

Gaddavegin og á Høganesi verður kr. 275 pr. fermetur, íroknað íbindingargjald. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Kunning:  Hálvársroknskapur hjá Nes kommunu fyri 2018 

Rakstur 1. hálvár Fíggjarætl. Munur % 

 §1 Kommunal fyristingar 2.137 4.483 2.346 52,3% 

 §2 Almanna- og heilsumál 7.924 15.980 8.056 50,4% 

 §3 Børn og ung 4.821 10.890 6.069 55,7% 

 §4 Undirvísing 1.829 3.796 1.967 51,8% 

 §5 Mentan og frítíð 1.754 3.644 1.890 51,9% 

 §6 Teknisk mál 1.879 4.412 2.533 57,4% 

 §7 Kommunal virki 1.479 2.841 1.362 47,9% 

 Rakstur í alt 21.823 46.046 24.223 52,6% 

 

      §20 Inntøkur v.m. -27.260         -52.338 -25.078 47,9% 

 

      Rakstur pr. 30.06.2018 -5.437 -6.292 -855 13,6% 

  

Íløgur 2.kv. Fíggjarætl. Munur % 

 §1 Kommunal fyristingar 0 70 70 100,0% 

 §2 Almanna- og heilsumál 0 100 100 100,0% 

 §3 Børn og ung 0 1.600 1.600 100,0% 

 §4 Undirvísing 217 2.500 2.283 91,3% 

 §5 Mentan og frítíð 748 1.710 962 56,2% 

 §6 Teknisk mál 1.361 7.898 6.537 82,8% 

 §7 Kommunal virki 472 5.630 5.158 91,6% 

 Íløgur í alt  2.798 19.508 16.709 85,3% 

 

      Íløgur og rakstur í alt -2.639 13.216 15.855 119,4% 

  


