Samandráttur av bygdaráðsfundinum 25.05.2020
Bygdaráðsfundur 25.05.2020 kl. 18.00
Fundarstað:
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Jóhannus Danielsen
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Høgni Hansen
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Til viðgerðar:
Mál nr. 39/2020 Ársroknskapur 2019 – Nes kommuna
J.nr. 32103-3-2018
Málslýsing
Viðgerð og góðkenning av grannskoðaða ársroknskapinum fyri 2019 hjá Nes kommunu soleiðis, sum hann er
uppsettur av SPEKT.
Tilmæli
Á fundi 18.05.2020 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við roknskapinum hjá Nes kommunu soleiðis, sum
hann er uppsettur.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Ársroknskapurin fyri 2019 sæst á heimasíðuni undir leinkjuni, kommunan í tølum.
Mál nr. 40/2020 Ársroknskapur 2019 – Roðin Økistænastan
J.nr. 32102-2-2018
Málslýsing
Ársroknskapurin fyri 2019 hjá Roðanum Økistænastuni er komin til ummælis hjá Nes kommunu.
Tilmæli
Á fundi 18.05.2020 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við roknskapinum hjá Roðanum soleiðis, sum hann
er uppsettur.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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Mál nr. 41/2020 Flyta játtan til íløgur frá 2019 til 2020 og eykajáttanir
J. nr. 32102-2-2019
Málslýsing
Fyrisitingin hevur gjøgnumgingið íløgur, sum vóru játtaðar í 2019, men ikki útreiðsluførdar í 2019.
Byrjað er uppá fleiri av íløgunum, men arbeiðið er nakað seinkað, og mælir fyrisitingin til, at hesin
íløgupeningur verður fluttur til 2020, og at hesar eykajáttanir tí verða gjørdar:
§3 Frítíðarskúlin íløga
§5 Svangaskarð íløga
§6 Byggibúning íløga
§6 Pumpuskipan íløga
§7 Havnin íløga
Í alt at flyta frá 2019 til 2020

3.092.000
177.000
608.000
525.000
200.000
4.602.000

Flutt millum stovnar løn
§5 Svangaskarð íløga
Í alt flutt millum stovnar

80.000
80.000

Harumframt er ov lítið avsett til ætlaðar íløgur í 2020 og verður mælt til at játta eyka:
§5 Svangaskarð íløga
§5 Svangaskarð íløga
§6 Vegur íløga
§6 Byggibúning íløga
Í alt eykajáttan

11.000
250.000
1.000.000
1.448.000
2.709.000

Tilmæli
Á fundi 18.05.2020 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við, at kr. 4.602.000 verða fluttar frá 2019 til
2020, at kr. 80.000 løn verður flutt frá stovninum veg rakstur til Svangaskarð íløgur, og at kr.
2.709.000 verða játtaðar eyka, peningurin verður tikin at tøkum peningi.
Avgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 42/2020 Umsókn um byggiloyvi til sethús
J. nr. 234022-9-2017
Málslýsing
Tann 28. apríl 2020 kemur umsókn frá Eyð Jacobsen og Trygva Hansen, har tey søkja um byggiloyvi
til sethús.
Staðsetingin er matr.nr. 474 f við Lýðarsveg.
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Tilmæli
Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi sambært viðløgdu skjølum.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. Mælt verður til at grannasáttmáli verður gjørdur
við grannan.

Mál nr. 43/2020 Umsókn um prinsipielt byggiloyvi
J. nr. 234022-11-2020
Málslýsing
Í telduposti, móttikin tann 15. apríl 2020, søkir Bent Tommy Wang, Saltnes, um prinsipielt byggiloyvi
til at byggja út á síni ogn matr. 130 í Saltnesi.
Tilmæli
Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva prinsipielt loyvi til uppíbygging, og at nýggjar
tekningar skulu fyriliggja, áðrenn endaligt byggiloyvi verður givið.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 44/2020 Umsókn um prinsipielt byggiloyvi
J. nr. 234022-23-2019
Málslýsing
Í telduposti, móttikin tann 1. mai 2020, søkir Karin Davidsen um prinsipielt byggiloyvi til at byggja
eitt bilhús omanfyri húsini við Kvíggjarveg 4.
Tilmæli
Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til, at prinsipielt loyvi verður givið at byggja eitt bilhús
niðan í móti vegnum. Hvussu hettar kann gerast, skal fyrireikast saman við Teknisku deild.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 45/2020 Taraaling á Skálafjørðinum : Hoyringarskriv
J. nr. 10000051-1-2020
Málslýsing
6. mai 2020 kemur hoyringarskriv frá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni, har biðið verður um viðmerkingar
frá avvarandi pørtum til taraaliloyvi á Skálafjørðinum. Nærri staðsett undir Lambareiði.
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Heitt verður á hoyringspartarnar um eisini at siga frá um ongar viðmerkingar eru.
Tilmæli
Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at taraloyvi verður givið, og Nes kommuna annars ongar
viðmerkingar hevur.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 46/2020 Uppseting av autoverju 2020 - Tikið av skrá
J. nr. 513092-2-2015
Mál nr. 47/2020 Rulliportrið við Fossdalsbakka
J. nr. 500002-2-2020
Málslýsing
Tekniska deild er kunnað um, at gamla rulliportrið við Fossdalsbakka er í ringum standi, og av tí sama
er trygdin ikki í lagi fyri tey, sum ganga har.
Mælt verður til, at rulliportrið verður tikið burtur. Í staðin skulu stór rør taka ánna og fylla upp við
tilfari soleiðis, at tað blíva grasskráar báðumegin vegin.
Tilmælir
Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at tryggja atkomuvegin oman á Fossdalsbakka sambært
viðløgdu loysn frá teknisku deild.
Á fundi 18.05.2020 staðfestir fíggjarnevndin, at peningur ikki er settur av til atkomuvegin oman á
Fossdalsbakka og mælir til, at Tekniska deild finnur eina fyribilsloysn soleiðis, at trygdin er í lagi.
Avgerð
Fyrst bleiv stemmað um tilmælið hjá Fíggjarnevndini, sum bleiv einmælt samtykt.

Mál nr. 48/2020 Umsókn um loyvið til súrløguskipan
J. nr. 803262-2-2016
Málslýsing
Tann 6. juni 2020 kemur umsókn frá Landingarmiðstøðini á Toftum um loyvi til at seta upp eina
súrløguskipan. Ætlanin er at seta súrløgutangan upp sunnanfyri høllina oman fyri ísgoymsluna.
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Tilmæli
Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til, at Landingarmiðstøðin fær loyvi til at seta upp
súrløguskipanina eftir viðløgdu tekningum, dagfestar 11. mai 2020.
Niclas Davidsen var úti undir viðgerðini.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknksku nevnd var einmælt samtykt.
Niclas Davidsen var úti undir viðgerðini.

Mál nr. 49/2020 Umsókn um graviloyvi
J. nr. 234022-46-2016
Málslýsing
7. mai 2020 kemur umsókn frá Eyðfinn og Súsan Johannesen um graviloyvi til eini sethús á
grundstykkið, tey eiga norðanfyri teirra sethús á Lýðarsvegi.
Atkomuvegurin til nýggju sethúsini verður tann sami, sum til verandi sethús hjá teimum.
Tilmæli
Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva graviloyvi sambært viðløgdu tekningum.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 50/2020 Ferðslan á Lýðarsvegi
J. nr. 501002-1-2016
Málslýsing
Skriv er komið frá borgara, sum býr við Lýðarsveg, við ynski um, at kommunan skipar bilferðsluna
eftir Lýðarsveg soleiðis, at bilar ikki kunnu hava so høga ferð, sum teir kunnu hava í løtuni. Borgarin
ger vart við, at bilar ofta koyra alt ov skjótt til stóran ampa fyri borgarar, sum har búgva, og tað er
serliga vandamikið fyri børnini.
Tilmælir
Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at gera eina ferðsluforðing sunnast á nýggja partinum á
Lýðarsvegnum. Ferðsluforðingin skal verða eins og tær á Gaddavegnum.
Á fundi 18.05.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og mælir til, at
peningurin verður tikin av stovninum veg/ferðsluforðingar.
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Broytingaruppskot
Á bygdaráðsfundinum kom Kaj Eli Hansen við einum broytingaruppskoti um at gera tvær
ferðsluforðingar á Lýðarsvegi.
Avgerð
Fyrst bleiv stemmað um broytingaruppskotið, sum bleiv einmælt samtykt, og at peningurin verður
tikin av stovninum veg/ferðsluforðingar.

Mál nr. 51/2020 Umsókn um loyvi til uppíbygging
J. nr. 234022-11-2018
Málslýsing
7. mai 2020 kemur umsókn frá Hans A. Petersen um at broyta suðurendan á húsinum á matr. 585 við
Heygsveg, sambært frágreiðing og tekningum, sum fylgdu við umsóknini.
Tilmæli
Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi eftir viðløgdu tekningum.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 52/2020 Umsókn um loyvi til at endurskapa strond - lukkað
J. nr. 411002-1-2020

Mál nr. 53/2020 Umsókn um loyvi til uppíbygging
J. nr. 104002-1-2015
Málslýsing
10. mai 2020 kemur umsókn frá Beintu og Aksel Petersen um loyvi til at gera ein tilbygning í
kjallarahæddini á sethúsum teirra við Regnaveg.
Tilmæli
Á fundi 12.05.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva loyvi sambært viðløgdu frágreiðing og
tekningum.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
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Mál nr. 54/2020 Kirkjugarðurin – Dupult leggstøð og reglugerðin fyri kirkjugarðin
J.nr. 431002-1-2019
Málslýsing
Á fundi í teknisku nevnd í nov. 2019 viðgjørdi nevndin møguleikan at grava dupultar gravir, tvs. 2 á
hædd fyri hjún. Tekniska nevnd mælir til at fara at grava dupultar gravir í framtíðini. Sambært verandi
reglugerð fyri kirkjugarðin er hetta loyvt, men henda mannagongd er ongantíð nýtt.
Staðfest var, at reglugerðin fyri kirkjugarðin er gomul og nógvar ásetingar samsvara ikki við hvussu
dagliga mannagongdin er. Fyrisitingin hevur gjørt uppskot til rættingar/dagføringar.
Tilmælir
Á fundi 14.01.2020 mælir Tekniska nevnd til at reglugerðin verður dagførd sambært uppskoti, og
verður send avvarandi nevndum til hoyringar.
Á fundi 15.01.2020 samtykti Mentanarnevndin at taka undir við tilmælinum hjá teknisku nevnd.
Dagførda reglugerðin og avgerðin, um at fara at grava dupultar gravar, hevur verið hjá
Kirkjugarðsnevndini og Kirkjuráðnum til hoyringar, sum ikki hava nakað at viðmerkja til dagførdu
reglugerðina og avgerðina um, í framtíðini at grava dupultar gravar.
Avgerð
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Mentanarnevndini vóru einmælt samtykt.

7

