Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 27.04.2020
Bygdaráðsfundur 27.04.2020 kl. 18.00 til kl. 19.40
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
Súni í Hjøllum
Høgni Hansen
Elin á Torkilsheyggi
Niclas Davidsen
Petur Jákup Petersen
Kaj Eli Hansen
Selma Hansen. skrivari

x
x
x
x
x
x
x
x

Til viðgerðar:
Mál nr. 19/2020 Ársroknskapur 2019 – Skálafjarðar Sløkkilið
J.nr. 1400002-1-2018
Málslýsing
Ársroknskapurin fyri 2019 hjá Skálafjarðar Sløkkiliði er komin til ummælis hjá Nes kommunu.
Tilmæli
Á fundi 30.03.2020 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við ársroknskapinum fyri 2019, soleiðis
sum hann er uppsettur.
Avgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 20/2020 Bátavask í Oyrunum – lukkað mál
J.nr. 10000046-17-2007

Mál nr. 21/2020 Umsókn um stuðul – Sportsakademi við Skálafjørðin
J.nr. 1820002-2-2020
Málslýsing
Í skrivi 10.03.2020 søkir Sportsakademi við Skálafjørðin um fíggjarligan stuðul. Søkt verður um ein 2
ára sáttmála við tær 4 kommunurnar við Skálafjørðin, umframt fría ókeypis nýtslu av kommunalum
hølum/vallum og hallum. ÍSF er við sum sparringspartnari.
Sportsakademiið ynskir at bjóða út eitt professionelt ítróttartilboð til ung sum ganga frá 7.-10. fl. Átakið
ætlar at bjóða hesar ítróttargreinar út: Fótbólt, hondbólt, taekvondo, E-sport og kanska judo. Eisini er
sportkafe eitt av tilboðunum. Tað er pláss fyri í mesta lagi 20 til hvørt liðið.
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Tilmælir
Á fundi 24.03.2020 samtykti Mentanarnevndin at mæla frá at veita Sportsakademinum fíggjarligan
stuðul, vísandi til, at Nes kommuna stuðlar lokalu frítíðar ítróttarfeløgnum, bæði fíggjarliga og við
kommunalum hølum, hallum og vallum.
Á fundi 30.03.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 22/2020 Ársroknskapur/ársfrágreiðing 2019 – Fornminnisfelagið og Bygdasavnið
J.nr. 32102-7-2018
Málslýsing
Aðalfundurin hjá Fornminnisfelagnum og Bygdasavninum í Nes kommunu hevur verið í 2020, og
Nes kommunu hevur fingið Ársroknskapir og Ársfrágreiðingar fyri 2019 til kunningar.
Tilmælir
Á fundi 24.03.2020 tók Mentanarnevndin kunningina til eftirtektar.
Á fundi 30.03.2020 tók Fíggjarnevndin kunningina til eftirtektar.
Avgerð
Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 23/2020 Trivnaðarkanning – lukkað mál
J. nr.1606002-1-2020

Mál nr. 24/2020 Hitaskipanin í Frítíðarskúlanum
J. nr. 8206002-1-2017
Málslýsing
Á bygdaráðsfundi tann 30.09.2019 samtykti bygdaráðið, at nýggi Frítíðarskúlin á Svangaskarði
skuldi hava eina jarðhitapumpuskipan ístaðin fyri ætlaðu ketilskipanina.
PB Consult hevur heitt á Blikksmiðjuna um at koma við ein tilboðið uppá eina jarðhitaskipan, ístaðin
fyri ketilskipanina, sum er í upprunaliga tilboðnum.
Blikksmiðjan lat tilboð inn 28. jan. 2020, sum ljóðaði uppá kr. 1.802.269. Upprunaliga tilboðið var
kr. 1.376.949. Meirkostnaðurin er kr. 425.320, uttan MVG.
PB Consult mælir til at taka upp samráðingar við Blikksmiðjuna.
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Tilmælir
Á fundi 17.02.2020 mælir Trivnaðarnevndin til, at fylgja tilmælinum frá PB Consult, og at fara í
samráðingar við Blikksmiðjuna.
Ráðgevin PB Consult hevur vegna Nes kommunu havt samráðingar við Blikksmiðjuna um
jarðhitaskipanina og mælir til at taka av tilboðnum.
Á fundi 26.03.2020 mælir Trivnaðarnevndin til at standa við avgerðina um at hava jarðhitaskipan og
at taka av tilboðnum frá Blikksmiðjuni.
Á fundi 30.03.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini.
Avgerð
Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 25/2020 Barnagarðurin – nýtt loft í gamla partinum av barnagarðinum
J. nr. 206032-1-2018
Málsviðgerð
Tað hevur verið leingi víst á, av starvsfólkum og foreldrum, at ljóðviðurskiftini, í 2 stovum í gl.
partinum av barnagarðinum eru ótolandi, tí tað er ov nógvur larmur inni. Mett verður, at við at leggja
troldtektloft upp undir, vildi hjálpt munandi uppá støðuna. Steingrund Akustik hevur eisini ráðgivið.
Gomlu ljósarmaturini eiga eisini at verða útskift samstundis. Samlaði kostnaðurin er mettur til kr.
150.000. Fyrisitingin tók stig til at gera eystaru stovuna fyrst í mars 2020.
Tilmælir
Á fundi 26.03.2020 mælir Trivnaðarnevndin til eisini at gera loftið í vestara stovuni beinanvegin,
íroknað loftið í hemsini.
Á fundi 30.03.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini.
Avgerð
Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 26/2020 Umsókn um byggiloyvi til sethús
J. nr. 234022-33-2019
Málsviðgerð
Í telduposti 25. februar 2020, søkir Norðsetur, vegna Jaspur Langgaard, um byggiloyvi til sethús á
matr.nr. 83c á Nesi.
Leiðarin fyri teknisku deild mælir til at geva byggiloyvi.
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Tilmæli
Á fundi 26.03.2020 mælir Tekniska nevnd til geva byggiloyvi sambært innsendu umsókn.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 27/2020 Umsókn um prinsipielt byggiloyvi til virkisbygning
J. nr. 803252-1-2020
Málsvigerð
Í umsókn frá Fuglark arkitektum, dagf. 14. februar 2020, verður søkt um prinsipielt loyvi til at byggja
uppaftur “Plattavirkið”, sum fórst av eldi í 2018.
Bygningurin verður endurbygdur á sama staði, og við sama skapi sum tann undanfarni.
Tó verður byggingin framd sambært teimum krøvum, sum galdandi byggireglugerð ásetur.
Leiðarin fyri teknisku deild mælir til at geva prinsipielt loyvi.
Tilmæli
Á fundi 26.03.2020 mælir Tekniska nevnd til, at prinsipelt loyvi verður givið sambært umsóknini
dagfest 14. februar 2020. Endaligt byggiloyvi verður viðgjørt, tá umsókn við nágreiniligum
tekningum fyriliggja.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 28/2020 Umsókn um prinsipielt byggiloyvi til Brandstøð
J. nr. 1406002-1-2020
Málsviðgerð
5. mars 2020 kemur skriv frá Skálafjarðar Sløkkiliði, undirskrivað av nevndarformanni Jóhannus
Danielsen og tilbúgvingarleiðaranum Sunleiv Højgaard.
Í skrivinum verður søkt um prinsipielt byggiloyvi til eina Brandstøð. Staðsetingin er vestanfyri
munnan á Eysturoyartunlinum.
Ein ávegis tilgongd hesum viðvíkjandi hevur verið við avvarandi partar um málið.
Leiðarin fyri teknisku deild mælir til at geva prinsipielt loyvi.
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Tilmæli
Á fundi 26.03.2020 mælir Tekniska nevnd ti, at prinsipelt loyvi verður givið sambært umsóknini
dagfest 5. mars 2020 og at senda umsóknina til Landsverk til ummælis og fáa loyvi frá Landsverk til
byggingina.
Tá tilmælið og loyvi frá Landsverk fyriliggur verður málið lagt fyri bygdaráðið til endaliga
støðutakan.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Jóhannus Danielsen var úti undir viðgerðini.

Mál nr. 29/2020 Umsókn um byggiloyvi til altan v.m.
J. nr. 234022-7-2020
Málsviðgerð
28. februar 2020 kemur umsókn frá Sunnivu Wang Olsen, Saltnes, um loyvi at byggja altan á húsini
hjá sær í Saltnesi og eitt rúm til oljutangan.
Leiðarin fyri teknisku deild mælir til at geva loyvi, treytað av, at rúmið til oljutangan heldur
frástøðuna til grannamark á 2,5 m sambært reglum frá Bruna- og Arbeiðseftirlitinum.
Tilmæli
Á fundi 26.03.2020 mælir Tekniska nevnd til geva byggiloyvi sambært innsendu umsókn, og at
fjarstøðan verður hildin, sum leiðarin fyri Teknisku deild mælir til.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 30/2020 Umsókn um loyvi til uppíbygging
J.nr.803252-2-17
Málsviðgerð
19. mars 2020 kemur umsókn frá P/F Sandgrevstur um loyvi til at byggja uppí norðurendan á teirra
bygningi á havnalagnum.
Felagið hevur byggiloyvi til eitt opið goymsupláss á hesum staði, men nú verður hendan ætlan víðkað
til at fevna um ein goymslubygning við sama skapi sum verandi bygningur.
Hesin parturin av bygninginum kemur bert at hava atgongd uttanifrá. T.v.s. hann er brunavardur frá
verandi bygningi.
5

Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 27.04.2020
Atkoman verður norðureftir og omaneftir. Hurðarnar vera sama slag sum tær verandi. Ein stór, og
ein lítil í báðum støðum.
Leiðarin fyri Teknisku deild mælir til at geva byggiloyvi.
Tilmælir
Á fundi 26.03.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi sambært vanligum treytum til
byggloyir á havnalagnum.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 31/2020 Umsókn um byggiloyvi til turkirúm
J. nr. 803262-2-2016
Málsviðgerð
23. januar 2020 kemur umsókn frá Teknistovuni í Gøtu, sum vegna Landingarmiðstøðina søkir um
byggiloyvi til eitt turkirúm. Samskifti hevur verið millum teknisku fyrisitingina / nevndina og
umsøkjaran um innsendu umsóknina við viðløgdum tekningum.
Á fundi 26.03.2020 viðgerð tekniska nevnd umsóknina við tillagaðum tekningum, dagfestar
25.03.2020. Avgjørt var at heita á umsøkjarin at umhugsa møguleikan, at tilbygningurin norðanfyri,
verður heilt niðan á endan. Nýggj tekning fyriliggur sama dag, har tilbygningurin verður bygdur
niðan á endan.
Tilmæli
Hin 27. 04 2020 mælir tekniska nevnd til at geva byggiloyvi samsvarandi tekning dagfest 26.03.
2020.
Niclas Davidsen hevur ikki verið við í viðgerðini.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Niclas Davidsen var úti undir viðgerðini.
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Mál nr. 32/2020 Foreldragjaldið á ansingarstovnunum í Koronatíðini
J. nr. 1606002-5-2020
Málsviðgerð
Fíggjarnevndin viðgjørdi støðuna viðv. foreldragjøldunum, í tíðini dagstovnarnir vóru stongdir, í
samband við Covit 19 smittuna. Landsins mynduleikar heittu á foreldur um at hava børnini heima og
boðaðu kommununum frá, at dagstovnar skuldu verða stongdir, tó at neyðansing skuldi verða loyvd.
Nes kommuna hevur bíðja eftir, at Kommunuferlagið fór at melda út við einum tilmæli til
kommununar um foreldragjaldið, men tað er ikki komið og væntast ikki at koma.
Foreldragjøldini í Nes kommunu eru uml. 283.200 pr. mðr.
Tilmæli
Á fundi 30.03.2020 mælir Fíggjarnevndin til, at foreldrini ikki skulu gjalda barnaansingargjald, um
barnið ikki er í kommunalari ansing í tíðini dagstovnarnir í Nes kommunu eru stongdir vegna Covit
19 smittuna.
Avgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 33/2020 Fíggjarætlan 2021 - Bókasavnið í Nes kommunu
J.nr. 2100002-1-2020
Fíggjarætlanin fyri 2021, hjá Bókasavninum í Nes kommunu, komin til ummælis.
Tilmæli
Á fundi 22.04.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við fíggjarætlanini fyri 2021, soleiðis sum hon er
uppsett.
Avgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 34/2020 Umsókn um farloyvi - lukkað mál
J.nr. 8101012-3-2020
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Mál nr. 35/2020 Umsókn um byggiloyvi til sethús
J. nr. 234022-10-2020
Málslýsing
Tann 7. 04 2020 móttekur Nes kommuna umsókn um byggiloyvi.
Jens Kristian Hansen søkir vegna Eilu Hansen og Bárður Jacobsen um byggiloyvi til sethús.
Staðsetingin er Lýðarsvegur 44, matr.nr. 474e.
Tilmæli
Á fundi 16.04.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi, men at umsøkjarin tillagar
tekningarnar, so samsvar er millum støddina á grundøki og sethúsini.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 36/2020 Dagføring av svimjihylinum í Tofta skúla – 3. Byggistig
J.nr. 901072-1-2016
Málslýsing
Svimjihylurin í Tofta skúla, sum er frá 1981, hevur seinastu 2 árini verið fyri umfatandi dagføringum,
sum tó ikki eru lidnar. 3 byggistig er eftir.
Dagføringin er gjørd í tøttum samráði við Teknologisk Institut, sum eisini skrivaði Nes kommuu
frágreiðing í 2016.
Í 2018 var fyrsta byggistig framt við at gera nýtt teknikkrúm. Annað byggistig var at útvega nýggja
tekniska útgerð í teknikkrúmið, og bleiv tað gjørt í 2019. Nú er triðja byggistig eftir, sum er sjálvur
svimjihylurin. Arbeiðið umfatar m.a. at leggja nýggj rør í botnin við nýggjum botndýsum, hækkað
botnin og gera nýggja gólvfrárenningsrennu v.m. Talan er um múrara – og rørarbeiði.
Í mars 2020 hevur Regin Joensen múrari givið tilboð uppá kr. 262.364 fyri múraraarbeiði, og hann
kann gera arbeiðið í vár/summar.
Nomatek hevur teknað og ráðgivið og hevur í mars 2020 givið tilboð at gera rørarbeiðið v.m. fyri
456.000 og kann eisini gera arbeiðið í vár/summar.
Umsjónarmaðurin í Tofta skúla hevur samskift við Nomatek og múrara og mælir til, at tikið verður
av tilboðunum frá Nomatek og Regin Joensen uppá íalt kr. 718.364 u/mvg.
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Tilmælir
Á fundi 16.04.2020 mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboðunum frá Nomatek og Regin Joensen.
Á fundi 22.04.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd, og at peningurin
verður tikin av stovninum Svimjihylurin íløga.
Avgerð
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 37/2020 Foreldragjald - daggjøld - í Koronatíðini
J. nr. 1606002-5-2020
Málslýsing
Løgmaður og Føroya Landsstýri hava avgjørt at lata dagstovnarnar varliga uppaftur. Nes kommuna
fylgir avgerðini hjá landsstýrinum. Vøggustovan, Barnagarðurin og Frítíðarskúlin eru latin varliga
uppaftur 20. 04 2020. Síðani koronasmittan tók seg upp í Føroyum, hevur tað bert verið neyðansing í
tíðarskeiðinum frá 16. 03.
Ikki øll foreldur lata børn síni á dagstovn nú varliga verður latið uppaftur, og spurninguirn er hvussu
verða skal við dagstovnagjaldinum.
Tilmælir
Á fundi 20.04.2020 mælir Trivnaðarnevndin til, at í tíðarskeiðnum har dagstovnarnir lata varliga
uppaftur, og serliga leiðreglur eru galdandi, verða daggjøld galdandi fyri børnini, sum eru á dagstovni.
Gjøldini verða hesi:
Vøggustovna
kr. 120 pr. dag
Barnagarðurin
kr. 100 pr. dag
Frítíðarskúlin
kr. 50 pr. dag
Tó í mesta lagi kr. 1.000 fyri Frítíðarskúlan, kr. 1.900 fyri Barnagarðin og kr. 2.200 fyri vøggustovuna.
Á fundi 22.04.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini.
Avgerð
Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 38/2020 Umsókn um P-øki til bussar Alment
J. nr. 509002-1-2020
Málslýsing
Í telduposti 15.apríl 2020 søkir Poulsen Bussar á Toftum um eitt øki til at parkera bussarnar hjá
felagnum á. Felagið hevur gjørt avtalu við Bygdaleiðir um busskoyring og hevur í hesum sambandi
keypt nýggjar bussar til koyringina, sum byrjar 1. 05. Í løtuni standa 4 nýggir stórir bussar omanfyri
bátahylin á Toftum og ætlanin er, at 4 smærri bussar skulu koma afturat.
Bussarnir koma at standa á økinum um kvøldarnar og næturnar, tí um dagin eru teir í koyring.
Nes kommuna verður spurd um, um bussarnir kunnu standa har, sum teir standa nú, á stóra nýggja pøkinum omanfyri bátahylin. Og eisini er ynski um at fáa atgongd til streym.
Tilmælir
Á fundi 21.04.2020 mælir Tekniska nevnd til, at Poulsen Bussar kann nýta ein part av økinum til
parkering, og at fyrisitingin ger avtalu við Poulsen Bussar um leigu. Leiguavtalan skal hava stutta
uppsagnartíð, t.d. 3. Mðr. Umframt leigugjald og uppsagnartíð skal leiguavtalan innihalda stødd av
øki og skipan av el-partinum.
Á fundi 22.04.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd um, at
fyrisitingin ger avtalu við Poulsen Bussar um leigu av økinum.
Avgerð
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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Kunning:
Uppgerð av roknskapinum fyri 1. Kvartal 2020 hjá Nes kommunu

Rakstur
§1 Kommunal fyristingar
§2 Almanna- og heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal virki
Rakstur í alt
§20 Inntøkur v.m.
Rakstur pr. 31.03.2020
Íløgur
§2 Almanna- og heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal virki
Íløgur í alt

Íløgur og rakstur í alt

1.kv.
1.036.331
4.496.326
2.918.199
1.092.194
940.777
948.927
750.882
12.183.636

Fíggjarætl.
5.220.000
18.171.000
11.946.000
4.153.000
4.046.000
4.597.000
3.332.000
51.465.000

Munur
4.183.669
13.674.674
9.027.801
3.060.806
3.105.223
3.648.073
2.581.118
39.281.364

%
80,1%
75,3%
75,6%
73,7%
76,7%
79,4%
77,5%
76,3%

-16.364.234

-60.455.000

-44.090.766

72,9%

-4.180.598

-8.990.000

-4.809.402

53,5%

1.kv.
172.400
1.312.659
0
405.996
179.380
9.038
2.079.473

Fíggjarætl.
1.489.000
7.800.000
750.000
2.060.000
4.103.000
2.853.000
19.055.000

Munur
1.316.600
6.487.341
750.000
1.654.004
3.923.620
2.843.962
16.975.527

%
88,4%
83,2%
100,0%
80,3%
95,6%
99,7%
89,1%

-2.101.125

10.065.000

12.166.125 120,9%
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