
Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 25.03.2019 

1 
 

Bygdaráðsfundur  25.03.2019  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 

Selma Hansen. skrivari   x 

   

Til viðgerðar: 

 

Mál nr. 22/2019. Umsókn frá KBH um at fáa asfalt á økið runt um nýggju tjaldhøllina  -  

2. viðgerð 

J. nr. 08.03.25-P20-6-18 

Málslýsing 

Byggivirkið KBH søkir í teldupost tann 15. januar 2019 um at fáa økið runt um nýggju tjaldhøllina, á 

matr. nr. 414d, asfalterað. Økið er 1075m² til støddar. 

 

Tilboð uppá asfaltering fyriliggur. Kostnaðarmeting fyri klárgerð og asfaltering er kr. 430.000. 

 

Tilmælir 

Á fundi 12.02.2019 mælir Tekniska nevnd til at asfaltera økið runt høllina. 

 

Á fundi 19.02.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka av tilmælinum hjá Teknisku nevnd, og mælir til, at 

peningurin verður tikin av §6, Reinsiverkið íløga. 

 

Avgerð 

Tilmælini vóru einmælt samtykt á bygdarráðsfundi við fyrstu viðgerð 25.02.2019. 

 

Á fundi 21.03.2019 tekur fíggjarnevndin undir við aðru viðgerð viðv. asfaltering av økið runt um 

nýggju tjaldhøllina hjá KBH.  

 

Bygdaráðið samtykti einmælt at taka undir við aðru viðgerð. 

  

Mál nr. 23/2019. Liðugtgerð umvæling av 81 bygningi og stoyping av teknikrúmi 

J.nr. 09.01.07-K09-1-16 

Málslýsing 

Fíggjarnevndin hevur staðfest ein meirkostnað í mun til hvat er avsett til arbeiðið, í samband við 

umvæling av skúla og gerð av nýggjum teknikkrúmi til svimjihylin, uppá kr. 592.656. Talan er bæði 

um óvæntaðar útreiðslur og tilvæl, sum eru gjørd eftir at tilboðið er góðkent. 
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Harumframt mælir skúlin til, at karmarnir innan í skúlastovunum verða málaðir, rampa til rørslutarnað 

verður gjørd uppá teknikkrúmið sunnanfyri skúlan.  

 

Í 2018 vóru játtaðar kr. 3.500.000 til íløgu skúlin og svimjh., pr. dagsdato eru kr. 3.248.141 nýttar í 

2018. Sostatt eru kr. 251.859 ikki nýttar av íløgujáttanini fyri 2018. 

 

Liðugtgerð umvæling av 81bygningi og stoyping teknikrúm: 

Tilboðsarbeiði flutt frá 2018 til 2019  kr.    377.095 

Mettur meirkostnaður sambært uppgerð  kr.    592.656 

Máling, rampa v.m.   kr.      70.500 

Í alt    kr. 1.040.251 

Ónýtt játtan fyri 2018, at flyta til 2019  kr.     251.859 

Meirjáttan    kr.    788.392 

 

Støða skal takast til meirjáttanina í 2019 uppá kr. 800.000. 

 

Tilmæli 

Á fundi 21.03.2019 mælir Fíggjarnevndin til, at kr. 251.859 ið ikki vóru nýttar í 2018, verða fluttar til 

2019. Eisini mælir Fíggjarnevndin til, at kr. 800.000 verða játtaðar eyka til skúlan/svimjh. Peningurin 

verur tikin av tøkum peningi. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 24/2019. Tilboð uppá útgerð til nýggja teknikkrúmið til svimjihylin 

J. nr. 09.01.07-K09-1-16 

Málslýsing 

Tekniska útgerðin til svmjihylin í Tofta skúla er gomul, frá 1981, og tørvur er at útskifta tangar, filtur 

v.m. Tá gomul útgerð verður útskift við nýggja útgerð, verða nýggjastu krøv til útgerð galdandi. 

Teknilogisk Institut hevur gjørt eina tørvsmeting í mun til tørv og krøv og handaði Nes kommunu eina 

frágreiðing pr. 9. august 2016.  

 

Nýggja útgerðin krevur størri hølir, og í tí sambandinum er nýtt teknikkrúm bygt, sum er um at verða 

liðugt. Nú er pláss fyri nýggju teknisku útgerðini. 

 

Nes kommuna hevur biðið um tilboð uppá teknisku útgerðina, sum m.a. umfatar 2. stk sandfiltur, 2 stk. 

skolitangar, útlíkningstanga o.a.. El-arbeiði, møguligt bygningsarbeiði og niðurtøka av verandi filtrum 

er ikki íroknað.   

 

Umsjónarmaðurin í Tofta skúla, hevur á fundi við teknisku nevnd, greitt frá arbeiðnum og tilboðnum, 

sum er komið frá Nomatek. Eisini greiddi hann frá vansanum, sum hann metti var at hava útlendskar 
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veitarar til útgerðina. Fyri møguligt viðlíkahald/service í komandi tíðum mælti hann til, at Nomatek 

fær arbeiðið.  

 

Tilmælir 

Á fundi 12.02.2019 mælir Tekniska nevnd til Nomatek ger arbeiðið, og at fara í samráðingar við 

Nomatek.  

 

Eftirfylgjandi hava samráðingar verið við Nomatek. 

  

Á fundi 21.03.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka av tilboðnum frá Nomatek uppá kr. 1.293.391, 

v/6,25%mvg, sum er kommununar partur av meirvirðisgjaldinum. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 25/2019. Jarðarmál 

J.nr. 02.01.00-P20-3-19 

Málslýsing 

Tann 25. februar 2019 kemur skriv frá Umhvørvisstovuni, har biðið verður um ummæli til eina 

marknaumskipan millum ognirnar hjá Klaru og John Jacobsen uppi á Lakju, og omanfyri liggjandi ogn 

hjá Símun og Torleif Johannesen, matr. nr. 510a.  

 

Frá Umhvørvisstovuni er kunnað um ein servitutt, ein gongurætt yvir matr. nr. 510a á Toftum. 

 

Tilmælir 

Á fundi 14.03.2019 mælir Tekniska nevnd til, at marknaumskipanin verður framd, og at servitutturin 

um gongurætt kann vera strikaður. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 26/2019. Gøtan við Toftavatn. Bjargingarútgerð  

 J.nr. 05.04.00-P20-1-19 

Málslýsing 

Tann 26. februar 2019 kemur skriv frá borgara, har víst verður á, at eingin bjargingarútgerð finst við 

gøtuna við Toftavatn, um eitt óhapp skuldi hent. 

 

Tilmæli 

Á fundi 14.03.2019 mælir Tekniska nevnd til, at seta bjargingar útgerð upp á 3 støðum.  

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 27/2019. Ferðsluforðingar við Gaddavegin 

J.nr. 02.34.02-P20-41-16 

Málslýsing 

Nú hava gummi ferðsluforðingarnar á Gaddavegnum staðið sína roynd í nøkur ár, og tær tæna sínum 

endamáli. Forðingarnar eru rættuliga krappar, og noyðist ein næstan at steðga heilt upp, áðrenn koyrt 

verður yvir tær. Fleiri meta, at forðingarnar eru ov krappar.    

 

Fyri at bøta um hetta, er uppkost um møguliga loysn, sum er at taka verandi ferðsluforðingar sundur í 

helvt, og at leggja tær í báðar vegbreytirnar, skiftivís til høgru og vinstru, við einum ávísum strekki í 

millum. 

 

Tilmæli 

Á fundi 14.03.2019 mælir Tekniska nevnd til at royna hesa ætlanin í eitt hálvt ár. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 28/2019. Byggimál: Umsókn um prinsipielt loyvi til íbúðarbygningar við Heygsvegin. 

J.nr. 02.34.02-P20-5-18 

Málslýsing 

Tann 21. desember 2018 kemur umsókn frá Byggivirkinum KBH um prinsipielt loyvi til at byggja 

tveir íbúðarbygningar, nr. 3 og 4 á Kneysum. Atkoman verður frá Heygsvegi. 

 

Byggitekniska grundarlagi fyri hesari verkætlanini er tað sama, sum við teimum íbúðarbygningunum, 

sum Búsetur hevur fingið byggiloyvi til. Mett verður, at pláss verður fyri 16 íbúðum. 

 

Verkætlanin hevur tað við sær, at kommunan má gera dagføringar av Heygsvegi. Talan er um at 

breiðka, gongubreyt, stuðlamúr, parkeringspláss, og leiðingar. 

 

Á fundi 15. jan 2019 mælir Tekniska nevnd til, at Nes kommuna fer í ein dialog við KBH, fyri at 

nágreina projektið og síðani leggja málið aftur fyri teknisku nevnd at viðgera. 

 

Fundur hevur síðani verið, millum Byggivirkið KBH og Nes kommunu, um verkætlaina. 

 

Tilmælir 

Á fundi 14.03.2019 mælir Tekniska nevnd til, at Byggivirkið KBH kann fara undir at marknaðarføra 

ætlanina, og at kommunan breiðkar og dagførir Heygsveg.   

 

Á fundi 21.03.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá teknisku nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
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Mál nr. 29/2019. Byggimál: Liðugtgerð av málgoymslu og hegn vestanfyri fótbóltsvøllin 

J.nr. 82.07.00-P20-1-15  

Málslýsing 

Arbeiðið viðv. málgoymsluni við norðara fótbóltsvøllin á Svangaskarði er ikki liðugt. Stoyping av 

betonggarðum manglar, eins og hegn manglar vestanfyri vøllin. 

 

Áheitan er komin frá borgara um at fáa gjørt arbeiðið gjørt liðugt viðvíkjandi málgoymsluni, og fáa 

uppsett hegn á vestari síðu.  

 

Peningur er ikki avsettur til hetta arbeiði í 2018. 

 

Tilmælir 

Á fundi 14.03.2019 mælir Tekniska nevnd til, at tekniska toymi hjá kommununi skipar fyri og ger 

arbeiðið viðvíkjandi hegninum í vestara enda.   

 

Á fundi 21.03.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við, at tekniska toymið stoypir garðin til at seta hegnið 

á vestanfyri, og at hegnið verður tikið við í viðgerðina av fíggjarætlanini fyri 2020. 

 

Avgerð 

Tað var einmælt samtykt at koyra málið aftur í nevnd. 

 

Mál nr. 30/2019. Umhvørvismál: Loftdálking í Runavík   

J.nr.09.10.00-G01-1-19  

Málslýsing 

Tann 13. mars 2019 móttekur Nes kommuna skriv frá Kongshavnar Havn, har kunnað verður um eina 

umbøn frá Runavíkar Kommunu, um at fáa pening til at gera eina loftdálkingar kanning við Runavíkar 

havn uppá 150.000 kr. 

 

Tann 6. mars 2019 játtaði Havnastýrið fyri Kongshavnar Havn 150.000 kr. til hesa kanning. Peningur 

er ikki avsettur á fíggjarætlanina hjá Kongshavnar Havn fyri 2018, til hesa kanning. Tí verður biðið um 

góðkenning frá Nes kommunu.   

 

Tilmælir 

Á fundi 14.03.2019 viðmælir Tekniska nevnd kanningina, og umbønina um fíggjarleistin.  

 

Á fundi 21.03.2109 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 


