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Bygdaráðsfundur  24.02.2020  kl.  18.00  til kl. 18.20  

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. 09/2020 Eykajáttan til Vøggustovuna 2. viðgerð 

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. 

 

Á fundi tann 20.02.2020 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð, av meirjáttanini til 

Barnagarðin. 

 

Avgerðir 

Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt á bygdaráðsfundi við 1. 

viðgerð 27.01.2020.  

 

Tilmælini vóru einmælt samtykt við aðru viðgerð. 
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Mál nr. 10/2020   Rakstrarætlan 2020 – Kongshavnar Havn 

J.nr. 814002-1-2020 

Málslýsing 

Rakstrarætlanin fyri 2020 hjá Kongshavnar havn er komin til ummælis hjá Nes kommunu.  

 

Tilmæli 

Á fundi 20.02.2020 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við rakstrarætlanini fyri 2020, hjá 

Kongshavnar Havn soleiðis, sum hon er uppsett. 

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 11/2020 Persónsupplýsingarlógin GDPR   

J.nr. 8510012-1-2020 

Málslýsing 

Tann 01.01.2021 kemur væntandi nýggj dátuverndarlóg í gildi í Føroyum. Nýggja lógin, sum skal 

avloysa núverandi persónsupplýsingarlóg, er bygd á ES-fyriskipanin (GDPR) um persónsdatavernd, 

sum hevur verið í gildi síðan 25. mai 2018. 

 

Allar fyritøkur og kommunur ið viðgera persónsupplýsingar, skulu til eina og hvørja tíð kunna 

upplýsa, hvussu hesar verða handførdar v.m. 

 

Tilboð er komið frá fyritøkuni Wired Relations ið bjóðar framm eina skipan, har allar skipanir og 

mannagongdir viðv. persónsdata verða skrásett. Eisini bjóðar fyritøkan seg til at hjálpa til við 

skráseting v.m. 

 

Samlaði kostnaðurin fyri 2020 verður kr. 35.000, v/6,25% mvg. 

 

Tilmæli 

Á fundi 20.02.2020 mælir Fíggjarnevndin til at gera avtalu við Wired Relations. Peningurin verður 

tikin av stovninum aðrar kommunalar útreiðslur. 

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 12/2020  Umsókn um byggiloyvi til goymslu. 

J. nr. 234022-2-2020 

Málslýsing 

Tann 20. 02. 2020 søkja Rúni og Anita Samuelsen um loyvi at byggja ein kjallara á teirra matrikul, 

niðanfyri Heygsvegin. 

 

Ætlanin er at byggja soleiðis, at kjallarin verðir undir parkeringsplássum teirra. 
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Tilmæli 

Á fundi 07.02.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva prinsipelt byggiloyvi sambært ávísum treytum. 

Lendið, sum verður tikið av parkeringsplássinum sunnanfyri til íbúðarbygging, verður samsvarandi 

lagt afturat norðanfyri.   

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

Mál nr. 13/2020 Umsókn um byggiloyvi til Transformarastøð.  

J. nr. 234022-3-2020 

Málslýsing 

Tann 22. 01. 2020 kemur umsókn frá SEV um byggiloyvi til nýggja transformarastøð í Rókini. 

Støðin er fyri hina gomlu, sum stóð har, sum tunnilsmunnin nú er. Nýggja støðin verður staðsett áleið 

har, sum fyribils transformarastøðin nú stendur.  

 

Tilmæli 

Á fundi 07.02.2020 mælir Tekniska nevnd til geva byggiloyvi sambært innsendu umsókn. Nevnast 

skal, at Landsverk eigur undurlendið, og haðani skal eisini loyvi fyriliggja. 

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 14/2020 Umsókn um byggiloyvi til íbúðir.  

J.nr. 234022-6-2018 

Málslýsing 

Tann 13. 01. 2020 kemur umsókn frá byggivirkinum KBH um loyvi at byggja 2 íbúðarhús við 

Heygsvegin. Talan er um tveir bygningar í tveimum hæddum við lágari reising. Longdin tilsamans er 

góðar 70 metrar, og breiddin knappar 10 metrar. Pláss er fyri 16 íbúðum við einari vídd á 80 m².  

 

Atkoman til íbúðirnar verður frá Heygsvegi. Í hesum sambandi fer Nes kommuna at dagføra 

Heygsveg. Vegurin verður breiðkaður við parkeringsplássum og gongubreyt. 

 

Prinsipiell byggiloyvir eru givin 26. 02. 2018 og 28. 01. 2019. Graviloyvi er givið 7. 11 2019. 

 

Tilmæli 

Á fundi 07.02.2020 mælir Tekniska nevnd til, at Byggivirkið KBH fær byggiloyvi sambært innsendu 

tekningum og skjølum, dagf. 09.01.2020. 

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 15/2020 Umsókn um byggiloyv til seyðhús.  

J. nr. 234022-6-2020 

Málslýsing 

Tann 27. 01. 2020 kemur umsókn frá Jolanu á Gadd Clementsen um loyvi til at byggja seyðhús á 

teirra leigutrøð á Nesi, matr.nr. 118. Talan er um endurbygging av gamla seyðhúsinum sum bleiv 

niðurtikið, tí tað var í ringum standi.  

 

Tilmæli 

Á fundi 07.02.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi sambært innsendu umsókn og 

tekningum. 

 

Avgerð 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 16/2020 Umsókn um leigumál.  

J. nr. 803002-1-2020 

Málslýsing 

Tann 30. 01. 2020 kemur umsókn frá Kassamiðstøðini at gera nýggjan leigusáttmála við Nes 

kommunu viðv. grundøkinum á matr. 435h. 

 

Tilmælir 

Á fundi 07.02.2020 mælir Tekniska nevnd til at góðtaka ætlanina hjá Kassamiðstøðini, og leiguøkið 

verður tillagað teirra virksemi.  

 

Á fundi 20.02.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 17/2020   Roknskapur 2019 – Bókasavnið í Nes Kommunu 

J.nr. 2100002-1-2018  

Málslýsing 

Roknskapurin hjá Bókasavninum í Nes kommunu fyri 2019 er blivin grannskoðaður og sendur 

kommununi til góðkenningar. 

 

Tilmælir 

Á fundi 22.01.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við roknskapinum hjá Bókasavninum fyri 2019 

soleiðis, sum hann er uppsettur. 
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Á fundi 12.02.2020 mælir Mentanarnevndin til at taka undir við roknskapinum hjá Bókasavninum 

fyri 2019 soleiðis, sum hann er uppsettur. 

 

Avgerð 

Tilmælini hjá Fíggjarnevndini og Mentanarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 18/2020  Umsókn um stuðul – Tofta Talvfelag  

J.nr. 1820002-1-2020 

Málslýsing 

Tann 5. 02. 2020 søkir Tofta Talvfelag um fíggjarligan stuðul fyri 2020. 

 

Tilmælir 

Á fundi 12.02.2020 mælir Mentanarnevndin til at játta Tofta Talvfelag kr. 12.000 í stuðli fyri 2020. 

 

Á fundi 20.02.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndin, og at 

peningurin verður tikin av stovninum Stuðul til ítrótt. 

 

Avgerð 

Tilmælini hjá Fíggjarnevndini og Mentanarnevndini vóru einmælt samtykt. 


