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Bygdaráðsfundur  30.09.2019  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. 68/2019 Eykajáttan til Havnina - 2. viðgerð 

j.nr. 00.32.10-S08-3-18  

Málslýsing 

Meira viðlíkahalds- og uppruddingararbeiði er gjørt á havnalagnum higartil í ár enn roknað er við í 

fíggjarætlanini fyri 2019. Tørvur er tískil á eini eykajáttan til rakstur.  

 

Grundað á raksturin fyri fyrstu 7 mðr. er framroknað fyri restina av árinum. Mett verður, at tørvur 

verður á eini eykajáttan uppá uml. kr. 210.000. 

 

Tilmæli 

Á fundi tann 30.08.2019 mælir Fíggjarnevndin til at játta kr. 210.000 eyka til rakstur av havnini. 

Peningurin verður tikin av tøkum peningi. 

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt við 1. viðgerð 2. sept. 2019. 

 

Tilmæli 

Á fundi 26.09.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 2. viðgerð av meirjáttanini til Havnina. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 69/2019   Hækkan av játtanini til Roðan Økistænastuna fyri 2019 - 2. viðgerð 

J.nr. 00.32.10-S08-2-18  

Málslýsing 

Sambært javnbjóðis samstarvsavtaluni millum kommunurnar á Skálafjørðinum, um Økistænastuna 

Roðin, verða útreiðslurnar av økistænastuni býttar samsvarandi tali av borgarum, ið 31. desember árið 
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fyri eru 67 ár og eldri. Hetta er eisini í samsvar við løgtingslóg nr. 20 frá 7. apríl 2014 um 

heimatænastu, eldrarøkt v.m.  

 

Tað vil siga, at útreiðslurnar av rakstrinum í 2019 verður býttar eftir fólkatalinum pr. 31. desember 

2018. 

 

Fíggjarætlanin fyri 2019 var gjørd í sept. 2018, og var fyribilsbýtið tá grundað á fólkatalið pr. 31. 

desember 2017.  

 

Nú eru fólkatølini pr. 31. desember 2018 tøk, og endaligur býtislykil fyriliggur.  

 

Býtislykil: 

 31/12-17  %    31/12-18  % Br. fólk 

Nes kommuna  168  18,12  179   18,84  +11  

Runavíkar kommuna  597  64,40  610  64,21  +13 

Sjóvar kommuna  162  17,48  161   16,95  -1 

Íalt  927 100,00  950   100,00  23  

 

Sum uppgerðin vísir, eigur Nes kommuna lutfalsliga størri part av rakstrarútreiðslunum fyri 2019, enn 

ásett í fíggjarætlanini. Meirkostnaðurin er kr. 499.624.   

 

Tilmælir 

Á fundi tann 22.08.2019 mælir Trivnaðarnevndin til, at nýggja uppgerðin verður góðtikin, og at 

meirkostnaðurin verður goldin Roðanum. 

 

Á fundi tann 30.08.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini og vísir á, 

at inntøkan viðv. eftirlønarskatti fyrstu 7 mðr. er kr. 554.188 meir enn áður mett. Peningurin verður 

tikin av tøkum peningi.  

 

Avgerð 

Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt við 1. viðgerð 2. sept. 

2019. 

 

Tilmæli 

Á fundi 26.09.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð, av meirjáttanini til Roðan. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 70/2019  Keyp av nýggjum bili til teknisku deild - 2. viðgerð 

J.nr. 83.11.01-G01-1-19 

Málslýsing 

Bilurin, sum teknisku deild hevur brúkt til at salta við, stendur fyri umfatandi umvælingum. Bilurin er 

gott 12 ára gamal.  

 

Havandi aldurin og komandi rakstrarútreiðslur í huga, hevur leiðarin á teknisku deild kannað ymiskar  

møguleikar, og mælir til keyp av nýggjum bili. Bilurin skal verða líknandi verandi bili og eigur at 

verða keyptur áðrenn veturin byrjar. 

 

Tilmælir 

Á fundi tann 20.08.2019 mælir Tekniska nevnd til, at gamli bilurin verður seldur, og ein nýggjur 

keyptur. Tekniski leiðarin finnur hóskandi bil.  

 

Á fundi tann 30.08.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og mælir til at 

játta upp til kr. 400.000. Mælt verður til, at fyrisitingin avgreiðir málið. Peningurin verður tikin av 

stovninum reinsiverkið íløga. 

 

Avgerð 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt við 1. viðgerð 2. sept. 2019. 

 

Tilmæli 

Á fundi 26.09.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð, av játtanini til nýggjan bil. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 71/2019 Girðing vestanfyri fótbóltsvøllin - 2. viðgerð 

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 liðugt viðvíkjandi málgoymsluni, og fáa 

uppsett hegn á vestari síðu.  

 

Peningur er ikki avsettur til hetta arbeiðið í 2018. 

 

Málið bleiv eisini viðgjørt á bygdaráðsfundinum 25.03.2019, og tá var einmælt samtykt at 

koyra málið aftur í nevnd. 

 

Síðani er arbeitt við ymiskum møguleikum.  
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Tilmælir 

Á fundi tann 20.08.2019 mælir Tekniska nevnd til, at garður verður stoyptur fyri allan norðurendan, 

t.v.s 90 metrar, og pelar settir í. Hegnið verður at bíða til endaligi kostnaðurin av garðinum fyriliggur. 

 

Tekniski leiðarin hevur gjørt eina nýggja meting samb. tilmælinum frá Teknisku nevnd, hon ljóðar á 

kr. 251.050 u/mvg og kr. 268.000 v/6,25% mvg. 

 

Á fundi tann 30.08.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og mælir til, 

at arbeiðið verður fíggjað soleiðis. kr. 80.000 løn til arbeiðsmenn flutt frá vegir, kr. 34.000 flutt frá 

sparikvallir og spælipláss og kr. 154.000 flutt frá rentuútreiðslunum, í alt kr. 268.000. 

 

Avgerð 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt við 1. viðgerð 2.sept. 2019.  

 

Tilmæli 

Á fundi 26.09.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 2. viðgerð av játtanini til girðing 

vestanfyri fótbóltsvøllin. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 72/2019  Ásetan av fíggjarkarmi fyri 2020 hjá Nes kommunu 

J.nr. 32102-2-2019 

Málslýsing 

Ásetan av fíggjarkarmi fyri 2020 – 1. viðgerð 

 

Á fundi 26.09.2019 hevur Fíggjarnevndin viðgjørt fíggjarkarmin fyri 2020. 

 

Tilmæli  

Fíggjarnevndin mælir til at áseta fíggjarkarmin fyri 2020 soleiðis: 

Skattainntøkur v.m. tkr.  61.105  

Rakstrarútreiðslur tkr. 51.665 

Úrslit áðrenn avdrøg og íløgur tkr.  9.440 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 73/2019 Hitaskipan í nýggja Frítíðarskúlanum 

J.nr. 8206002-1-2017 

Málslýsing 

Í juni í ár legði ein arbeiðsbólkur fram eina ORKUPOLITISKA ÆTLAN undir heitinum – hvussu vit 

røkka málunum fram til 2025 og 2030. 

 

Í ætlanini, sum er viðløgd, verður m.a. sagt, at allir almennir nýbygningar skulu hava eina grøna 

orkuskipan, og at tað er av týdningi, at hetta verður fylgt í verki, sum ein sjálvsagdur partur av øllum 

byggiætlanunum. Tað má vera partur av verkætlanunum, og ikki ein spurningur hvørt tað skal gerast 

ella ikki. 

 

Í verandi byggiætlan hjá Nes kommunu er roknað við, at nýggi frítíðarskúli verður hitaður við olju, 

eins og verandi. Støða skal takast til, um farast skal yvir til eina grøna orkuskipan ístaðin, samsvarandi 

orkupolitisku ætlanini hjá landinum fyri almennar bygningar. 

 

Mett verður, at meirkostnaðurin fyri eina luft til vatn orkuskipan kostar áleið tkr. 230, meðan 

meirkostnaðurin fyri ein jarðhitaskipan kostar tkr. 350. 

 

Á fundi tann 22.08.2019 mælir Trivnaðarnevndin til, at Nes kommuna heitir á byggiráðgevan 

um at koma við eini frágreiðing, har fyrimunir og vansar við einari grønari skipan verður 

útgreinað.  

 

PB Consult hava í frágreiðing, sum Nes kommuna hevur móttikið, m.a. umrøtt lønsemi fyri eini 

ketilskipan, luft/vatn hitapumpuskipan ella eini jarðhitapumpuskipan. 

 

Luft/vatn hitapumpu skipanin er mett at kosta kr. 350.000, sum er kr. 233.000 meiri enn ein 

ketilskipan, men kr. 100.000 minni enn ein Jarðhitapumpuskipan. 

 

Sambært frágreiðingini hevur ein luft/vatn hitapumpuskipan besta lønsemi, tvs. eina afturgjaldstíð á 

uml. 10 ár.  

 

Tilmælir 

Á fundi tann 19.09.2019 er Trivnaðarnevndin samd um, at nýggi Frítíðarskúlin skal hava ein grøna 

orkuskipan og mælir til, at tað skal verða ein jarðhitapumpuskipan, tí nevndin metir, at tað er tann 

tryggasta loysnin. 

 

Á fundi tann 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at gera eina jarðhitaskipan, og at valda loysnin skal 

verða fyri bæði húsini.  

 

Á fundi 26.09.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðar- og Teknisku nevnd. 

Játtanin av peningi verður tikið við í viðgerðina av fíggjarætlanina fyri 2020.  

 



Samandráttur av bygdaráðsfundinum 30.09.2019 

6 
 

Avgerð 

Tilmælini frá Trivnaðarnevndini, Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

                                 

Mál nr. 74/2019  Broytingar í fyrr givnum byggiloyvi 

J.nr. 02.34.02-P20-41-16  

Málslýsing 

Tann 29. august 2019 kemur skriv frá Rúna Person Jacobsen, har hann biður um loyvi at gera nakrar 

broytingar í verandi byggiloyvi.  

 

Hann hevur ynski um meira pláss, og tað viðførir at plaseringin av húsinum má broytast. Rúni vísir í 

umsóknini á 2 møguleikar, dømi 1 og dømi 2. 

 

Tilmæli 

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at geva honum loyvi til dømið 2. Somuleiðis skal pláss 

vera fyri 2 parkeringsplássum.  

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 75/2019  Byggiloyvi til kvist  

J.nr. 10000042-66-2007 

Málslýsing 

Tann 28. august 2019 søkir Tina Johansen, Nes um loyvi at byggja ein kvist sambært tekningum frá 

Palla Gregoriussen arkitekti. 

 

Kvisturin er mønureistur, og hevur sama takhall sum verandi tekja. Longdin er áleið 3m, breiddin 

1,50m, og hæddin verður 0,5m upp um verandi mønu.  

 

Tilmæli 

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at geva loyvi sambært innsendu umsókn. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 76/2019  Umsókn um uppíbygging av seyðhúsi 

J.nr. 234022-34-2019 

Málslýsing 

Í telduposti tann 31. august 2019 søkir Mortan Højgaard um loyvi til leggja tak á rættina við seyðhúsið 

eystanfyri Svangaskarð. 

 

Rættin, sum er 4,5m x 7,5m, er partur av seyðhúsinum. Ætlanin er at byggja uppá rættina við timbri.  
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Tilmæli 

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at byggiloyvi verður givið, treytað av at avvarandi 

mynduleikar eisini taka undir við ætlanini.  

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 77/2019. Broytingar í byggisamtyktini 

J.nr 08.03.00-P20-2-19 

Endurskoðan av byggisamtyktini 2019. 

 

Málið bleiv tikið av skrá og koyrt aftur í teknisku nevnd. 

 

 

Mál nr. 78/2019  Umsókn frá SEV um graviloyvi 

J.nr.512002-1-2019 

Málslýsing 

26. august 2019 kemur umsókn frá SEV um graviloyvi á Nesi. Uppgávan hjá teimum er at veita streym 

til aliflakan út fyri Nes. 

 

Í tí sambandinum er tørvur á at grava eina kaðalgrøv og leggja niður nýggjan kaðal og seta upp nýtt el-

skáp út á Nesi.  

 

Tilmæli 

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at geva graviloyvi sambært treytum og ávísingum frá 

teknisku deild um, hvar skal gravast, og hvar el-skáp skal staðsetast. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 79/2019  Ferðslan á landsvegnum í Nes kommunu  

J.nr. 501002-2-2019 

Málslýsing 

Í eina tíð hava Nes kommuna og Landsverk haft eitt ávíst samskifti um ymisk ferðsluviðurskiftir í 

kommununi. Tað hevur m.a. verið um busssteðgipláss, bilverju, vegabreiðking, íbindingar, og 

ferðtálmandi trygdarátøk.  

 

Landsverk hevur send Nes kommunu 2 tilmælir um trygdarátøk til hoyringar. Annað er omanfyri 

handilin hjá Pidda, har mælt verður til, at gera eina flatu, sum er upphevjað og málað reyð. Endamálið 

er at fáa bilarnar til at halda hámarksferðin á 50 km/t. Hitt er at gera eina kaðal bilverju úr Saltnesi og 

út á Rætt.  
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Tilmæli 

Á fundi 19.09.2019 tekur Tekniska nevnd undir við uppskotunum hjá Landsverk, og mælir til at 

ætlanirnar verða settar í verk.  

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 80/2019  Umsókn um byggiloyvi til fólkarúm/skrivstovu og goymsluøki 

J.nr. 803252-2-2017 

Málslýsing 

Nýggja høllin hjá P/F Sandgrevstur er liðug, og sambært galdandi byggiloyvi skuldi eitt 

starvsfólkarúm byggjast norðanfyri. Nú er ætlanin broytt. Í umsókn dagfest 12. september 2019 verður 

søkt um um loyvi til at byggja starvsfólkarúm/skrivstovu vestanfyri bygningin. 

 

Bygningurin, sum er í 2 hæddum, kemur at standa leysur frá norðurendanum á bygninginum. Hann er 

3,50m breiður, 6m langur, og 5m høgur. 

 

Í umsókn dagfest 24. juni 2019 søkir Sandgrevstur eisini um  at gera eitt goymsluøki, vídd 540 m², 

innan fyri høllina. Ætlanin er seinni at leingja bygningin norðeftir.  

 

Men í fyrstu syftu er ætlanin at nýta økið sum goymslu. Tað verða stoyptir veggir, 2,70m høgir. 

Breiddin verður sum verandi bygningur, og longdin 22m.  

 

Tilmæli 

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at játta umsóknum og geva byggiloyvi til nevndu ætlanir. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 81/2019  Umsókn um byggiloyvi Frítíðarskúlin 

J.nr. 8206002-1-2017 

Málslýsing 

Tann 17. september 2019 verður søkt um byggiloyvi til nýggjan Frítíðarskúla. Umsóknin er frá 

FuglArk, sum Nes kommuna hevur sett at hava byggingina um hendi. 

 

Talan er um útbygging av verandi Frítíðarskúla á Brekkukletti.  

 

Tilmæli 

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi. 

 

 

Avgerð 
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Tilmæli frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 82/2019  Umsókn um graviloyvi Dagfinn Højgaard 

J.nr. 10000048-31-2008 

Málslýsing 

17. september 2019 kemur umsókn frá Dagfinn Højgaard. Hann biður um loyvi at grava út fyri 

sethúsum á matr.nr. 388b við Høganesvegin sambært viðløgdu skitsum. 

 

Tilmæli 

Á fundi 19.09.2019 mælir Tekniska nevnd til at geva graviloyvi eftir ávísing frá teknisku deild. 

 

Avgerð 

Tilmæli frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 


