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Bygdaráðsfundur  27.01.2020  kl.  18.00  til kl. 18.25  

Fundarstað:  Fundarhøli 

Hjástødd:  Jóhannus Danielsen  x  

  Súni í Hjøllum  x 

  Høgni Hansen  x 

Elin á Torkilsheyggi  x 

Niclas Davidsen  x 

Petur Jákup Petersen  x 

  Kaj Eli Hansen  x 

Selma Hansen. skrivari   x 

  

Til viðgerðar: 

 

Mál nr. 01/2020   Ársroknskapur 2018 – Kongshavnar Havn 

J.nr. 814002-2-2018 

Málslýsing 

Ársroknskapurin fyri 2018 hjá Kongshavnar havn er komin til ummælis hjá Nes kommunu.  

 

Tilmæli 

Á fundi 22.01.2020 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við ársroknskapinum fyri 2018, hjá 

Kongshavnar Havn, soleiðis sum hann er uppsettur. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 02/2020   Umsókn um stuðul til spæliplássið í Saltnesi – Spæliplássnevndin 

J.nr. 403002-4-2016  

Málslýsing 

Í skrivi 15.11.2019 søkir nevndin fyri spæliplássinum í Saltnesi um fíggjarligan stuðul til spæliplássið 

í Saltnesi og at fríðka um økið rundan um sparkivøllin í Rók. Søkt verður um kr. 30.000,- fyri árið 

2020, sum skal nýtast til sand, reigggjur v.m. 

 

Tilmælir 

Á fundi 15.01.2020 mælir Mentanarnevndin til at játta spæliplássnevndini kr. 30.000,-, og at 

peningurin bert kann brúkast til tað, sum biðið er um sambært umsóknini. 

 

Á fundi 22.01.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini og mælir til, at 

peningurin verður tikin av stovninum Sparkivallir og spælipláss. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
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Mál nr. 03/2020 Byggimál. Umsókn um grundstykki    

J.nr. 234022-42-2019 

Málslýsing 

Tann 15.11.2019 søkir Áki Skaale Joensen  um at kunna keypa eitt grundstykki burtur av matr.nr. 

264h. Staðsetingin er omanfyri vegin, beint norðanfyri Regnaveg 58. Ì telduposti frá 30.12.2019 

móttekur Nes kommuna skriv og skitsu, har umsøkjarin greiðir frá byggiætlanini. 

 

Málslýsing 

Á fundi 14.01.2020 mælir Tekniska nevnd til at umsøkjarin fær loyvi at ogna sær stykkið.  

 

Avgerð 

Tilmæli frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 04/2020 Dagføringar av Ítróttarhúsinum á Svangaskarði 

J. nr.8207002-1-2015 

Málslýsing 

B68 húsið hevur seinnu árini verið dagført. Talan er um 1. og 3. hædd. Nú er ætlanin er fara undir at 

umvæla 2. hædd.  

 

2. hædd, sum kann metast at verða bygdarhúsið í Nes kommunu, verður nógv nýtt til veitslur, bingo, 

samkomur í samband við fótbóltsdystir, ráðstevnur og onnur ymisk almenn tiltøk. B68 húsið er bygt í 

1992 – ella fyri næstan 30 árum síðani - og næstan ongar broytingar eru gjørdar í salinum á aðru 

hædd hesi árini. 

 

Serliga ljóð- og ljósviðurskiftini hava í nógv ár kravt ábøtur. Afturljóðið í hølinum er langt, og tá 

hølið verður nýtt til so ymisk tiltøk, er hetta óheppið. Ætlanin er at skifta loftið út, fáa nýggja 

ljósskipan og fáa hátalarar innbygdar í loftið. Steingrund Akustikk hevur ráðgivið í 

ljóðviðurskiftunum. 

 

Samlaði kostnaðurin er mettur til  kr. 318.750, íroknað kommunala partin av mvg´num. 

 

Tilmælir 

Á fundi 14.01.2020 mælir Tekniska nevnd til at loftið verður gjørt sambært tilráðing frá Steingrund 

Akustikk og kommunalu umsjónini.  

 

Á fundi 22.01.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og mælir til, at 

peningurin verður tikin av stovninum Sangaskarð íløga.  

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini nevnd vóru einmælt samtykt. 

Mál nr. 05/2020 Grótlaðing á Kneysum 
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J. nr. 234022-42-2016 

Málslýsing 

Byggibúningararbeiðið, sum Falkon hevur gjørt fyri Nes kommunu á Kneysum í samband við 

íbúðarbyggingina, bleiv avhendað 17.12.2019. Asfaltering av vegi og gongubreyt er útsett til arbeiðið 

við íbúðunum er komin longri ávegis.  

 

Á Kneysum, á vegnum til íbúðirnar, niðanfyri húsini hjá Kaj Højgaard, verður mælt til av 

Teknistovuni Gøta, sum hevur projekterað og havt eftirlit við byggibúningararbeiðnum, at 

kommunan lagar ein grótgarð niðanfyri húsini, fyri at tryggja lendið og samstundis, sum lendið fram 

við vegnum gerst snøggari.  

 

Fyri Teknistovan Gøta hevur Falkon boðað frá, at teir kunnu gera arbeiðið fyri kr. 350.000. 

 

Tilmælir 

Á fundi 14.01.2020 mælir Tekniska nevnd til, at grótlaðingin fram við vegnum í ovara borð verður 

gjørd sambært viðløgdu støðumynd dagf. 24.06.2019.  

 

Á fundi 22.01.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og mælir til, at 

peningurin verður tikin av stovninum Byggibúning/Kneysir. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 06/2020 Broyting í byggisamtykt á Høganesi 

J.nr 803002-2-2019 

Málslýsing 

Í samband við nýggju útstykkingina undir Høganesi, er neyðugt at broyta partar av J-økinum undir 

Høganesi til B- øki, tí nýggja sethúsaútstykkingin kemur nakað inn í J- økið.  

 

Talan er um eitt økið á 700 m², sum verður broytt frá at verða fríøki til at verða sethúsaøki. 

 

Fuglark hevur verið ráðgevi hjá teknisku nevnd í hesum máli og hevur mælt til uppskotið til 

broytingar í almennu byggisamtyktini fyri Nes Kommunu.  

 

Niðanfyri er uppskotið endurgivin: 

 

Við heimild í løgtingslóg nr.13 frá 21. mai 1954 um býarskipanir og byggisamtyktir, seinast broytt 

við løgtingslóg nr. 19 frá 18. mars 2013 verður við hesum uppskoti til broytingar í almennu 

byggisamtyktini fyri Nes Kommunu lagt fram til alment eftirlit. 
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Broytingarnar liggja frammi til alment eftirlit á kommunuskrivstovuni frá 3. februar til 2. mars 2020 

og eru somuleiðis at síggja á heimasíðu kommununar www.nes.fo. Møgulig mótmæli til 

broytingaruppskotini skulu vera Nes Kommunu í hendi í seinasta lagi 22. mars 2020. 

 

Tilmæli 

Á fundi 14.01.2020 mælir Tekniska nevnd til at byggisamtyktin verður broytt sambært uppskoti frá 

Fuglark, og útstykkingar-plani frá Teknistovuni í Gøtu dagf. 22.02.2018.  

 

Avgerð 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt 

 

 

Mál nr. 07/2020 Eykajáttan til Vøggustovuna 

J.nr. 82040022-1-2020 

Málslýsing 

Leiðarin í Barnagarðinum og Vøggustovuni á Svangaskarði søkir í skrivi, dagfest 14.01.2020, um  

eykajáttan í 2020 uppá kr. 57.000. 

 

Leiðarin arbeiðir við eini ætlan um at lata fjórðu vøggustovuna upp eftir summarfrítíðina í ár. Ætlanin 

er, at ein barnagarðsstova skal verða vøggustova. Hóast ein barnagarðsstova verður minni í eina tíð,  

metir leiðarin, at rúm verður fyri øllum, sum hava tørv á barnagarðsplássi eftir summarfrítíðina. 

 

Árg. 2019 er 30 børn, og tí nøkta 3 vøggustovur ikki tørvin. Leiðarin kunnar um, at um fjórða 

vøggustovan ikki verður latin upp, verður bíðilisti eftir summarfrítíðina og nakrar mánaðir framm. 

 

Eykajáttanin skal nýtast til barnavognar, stólar, turkiskáp og leikur til vøggustovuna. 

 

Tilmælir 

Á fundi tann 20.01.2020 mælir Trivnaðarnevndin til, at játta umsóknini til eykajáttan uppá kr. 57.000. 

 

Á fundi tann 22.01.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini og mælir 

til, at peningurin verður tikin av tøkum peningi. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt 

 

Mál nr. 08/2020 Vaskifólk til fimleikahøllina í skúlanum – Starvsfólkamál, Lukkað mál 

J. nr. 8101012-3-2019  


