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Bygdaráðsfundur  31.08.2020  kl.  18.00  til kl. 19.00   

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. 68/2020 Ungdómshúsið  - Umsókn um fíggjarligan stuðul til broytan av køki – 2. Viðgerð  

J. nr.1815002-1-2020 

Málslýsing 

Í telduposti hin 4. febr, 2020 søkir Ungdómshúsið á Toftum um loyvi til at gera 

broytingar/umbyggingar í køkinum í Ungdómshúsinum og um fíggjarligan stuðul til tess. 

  

Tað koma nógv ung í Ungdómshúsið, í vikuskiftunum uml. 30 - 35. Køkurin er ikki hóskandi til so 

nógv fólk, og sera ópraktiskur. Í køkinum eru eingi skáp, bert hillar og eingin eymhetta. Í umsóknini er 

ynski um at fakfólk teknar ein køk eftir teimum mátunum sum eru, og fingið ein prís. 

 

Nevndin takkar í umsóknini Nes kommunu fyri vælvild og hollan stuðul mótvegis Ungdómshúsinum. 

 

Tilmæli 

Á fundi 18.02.2020 mælir Trivnaðarnevndin til, at kannað hvussu ein køkur kann innrættast í 

Ungdómshúsinum og at fáa ein køksseljara at gera uppskot og tilboð. 

 

Umsjónarmaðurin í Tofta skúla hevur síðani saman við teimum sum hava dagligu ábyrgdina av 

Ungdómshúsinum fingið teknað uppskot til køk og fingið tilboð frá 2 veitarum. 

 

Tilmælir 

Á fundi 26.03.2020 mælir Trivnaðarnevndin til at stuðla Ungdómshúsinum við Kr. 20.000 til nýggjan 

køk. 

 

Á fundi 30.03.2020 mælir Fíggjarnevndin til at fyrisitingin samskiftir við leiðsluna fyri Ungdómshúsið 

um innkomnu tilboðini, áðrenn endaligt tilmæli verður givið. 

 

Á fundi 23.06.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini og mælir til, at 

peningurin verður tikin av stovninum Mentanartiltøk/Bátafestivalurin. 

 

Avgerð 

Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt á bygdaráðsfundinum 

29.06.2020. 
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Tilmæli 

Á fundi 26.08.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við 2. viðgerð av tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini og 

Fíggjarnevndini um stuðul til Ungdómshúsið. 

 

Avgerð 

Til 2. viðgerð av tilmælunum hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini um stuðul til Ungdómshúsið til 

køk, blivu tilmælini einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 69/2020 Søkjan eftir nýggjum skrivara - lukkað mál 

J.nr.8101012-9-2020  

 

Bygdaráðið samtykti at søkja eftir skrivara. 

 

Mál nr. 70/2020  Áheitan um vegbungir á Hjallavegi 

J.nr. 513012-1-2020  

Málslýsing 

Í skrivi frá borgara við Hjallaveg, dagfest 2. juni 2020, verður heitt á Nes kommunu um at seta 

vegbungur upp á Hjallavegi. Grundgevingin er, at bilar koyra alt ov skjótt.  

 

Málið bleiv tikið av skrá til bygdaráðsfundin 29. Juni og koyrt aftur í Teknisku nevnd.  

 

Tilmæli 

Á fundi 26.08.2020 mælir Tekniska nevnd til, at løgd verður ein fýrakantað gummibunga á 

Hjallavegin. Hendan skal virka sum ein royndarætlan.  

 

Avgerð 

Tilmælið hjá bleiv einmælt samtykt.  

 

Mál nr. 71/2020  Bussleið gjøgnum Eysturoyartunnilin 

J. nr. 2213002-1-2020 

Málslýsing 

Nes kommuna, Sjóvar kommuna, Runavíkar kommuna og Tórshavnar kommuna hava saman við SEV 

og ráðgevingarfelagnum SMJ kannað møguleikan fyri at skipað eina bussleið millum Skálafjørðin og 

Tórshavn, tá Eysturoyartunnilin opnar. Kanningar og kanningarferðir hava m.a. verið gjørdar í 

samband við at hava eina bussleið við el-bussum. 

 

Fyri at lýsa tørvin nærri og gera eitt uppskot til, hvussu ein bussleið millum Skálafjørðin og Tórshavn 

skal vera, er neyðugt at gera eina greining av hesum. 

 

SMJ hevur fingið til uppgávu, at koma við eini kostnaðarmeting fyri eina slíka greining. 
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Trupult er at siga heilt neyvt, hvat ein slík greining kostar. Tað sum helst er avgerandi er, hvussu neyv 

henda greining skal vera, serliga tá talan bert er um eina bussleið. 

 

Í fyrstu atløgu verður mælt til, at ein yvirskipað innleiðandi greining verður gjørd. Síðani kann metast 

um, um henda innleiðandi greining er nóg mikið til at taka eina endaliga avgerð um bussleiðina, ella 

um nærri kanningar skulu gerast. 

 

SMJ setir 3 vikur av til eina slíka greining. Um so er, at hetta ikki er nóg mikið, so skal SMJ boða frá 

skjótast gjørligt og gera eitt endaligt uppskot til, hvussu nógv tíð skal setast av til greiningina afturat. 

Mettur kostnaður av greiningini er íalt kr. 100.000 u/mvg. 

 

Nes kommuna skal taka støðu til luttøku av greiningini. 

 

Tilmælir 

Á fundi 26.08.2020 mælir Tekniska nevnd til at vera við í fíggingini av at greina tørvin, treyta av, at 

allar hinar nevndu kommunur eisini eru við. 

 

Á fundi 26.08.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd. 

 

Avgerð 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini blivu einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 72/2020 Vetrarhaldsavtalan við Landsverk 

J. nr.501002-1-2019 

Málslýsing 

Í skrivi til Nes kommunu dagfest 13. Juli 2020, boðar Landsverk frá, at ætlanin er at broyta 

framtíðaravtalur við Nes kommunu um vetrartænastuna. Hetta viðførir, at frá vetrinum 2020/2021 

verða higartil gjørdar avtalur munandi minkaðar orsaka av broyttu umstøðunum hjá Landsverki við 

maskinum og manning. 

 

Undanfarin ár hevur avtala verið um, at Landsverk tekur sær av kavaruddingini av Nesvegi, frá 

Agninum og Eystur í Líð. Landsverk sigur annars í skrivinum, at har tað gevur fyrimun fyri bæði 

Landsverk og Nes kommunu, verður hildið fram við at veita eina hóskandi avtalu. Í næstum fer 

Landsverk at seta seg í samband við Nes kommunu um møguliga avtalu. 

 

Tilmælir 

Á fundi 26.08.2020 mælir Tekniska nevnd til at takka Landsverk fyri gott samstarv á hesum sinni, og 

ístaðin fáa eina avtalu við Falkon um hesa tænastu, sum Nes kommuna hevur avtalu við um 

kavarudding. 

 

Á fundi 26.08.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd. 
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Avgerð 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini blivu einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 73/2020 Nýggj leiguavtala við Faroe Origin 

J. nr.803002-5-2020 

Málslýsing 

Í skrivi dagf. 28 apríl 2020, kemur skriv frá Jónfinn Thomsen advokati. Hann umboðar Faroe Origin, 

og vísur á, at leigutíðin um leiguøki er farin, og biður vegna eigarnar, um at fáa leigusáttmálan 

dagførdan. 

 

Umsitingin hjá Nes kommnu hevur gjørt uppskot til nýggjan sáttmála, sum fevnir um matrikklarnar 

437a og  437b, og partar av samlaða havnalagnum 435a. 

 

Víddin á samlaða leiguøkinum er tað sama sum í undanfarna sáttmála, bert nakrar smærri dagføringar 

eru gjørdar.  

 

Tilmælir 

Á fundi 26.08.2020 mælir Tekniska nevnd til, at leiguavtalan heldur fram sambært viðlagda uppskoti 

frá umsitingini. 

 

Á fundi 26.08.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd.  

 

Avgerð 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini blivu einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 74/2020 Trivnaðarkanning – lukkað mál 

J. nr.1606002-1-2020 

 

Trivnaðarnevndin hevur arbeitt við at fáa eina trivnaðarkanning gjørda á dagstovninum á Svangaskarði. 

Avgjørt er at ein trivnaðarkanning verður gjørd í ár. 
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Kunning: 

 

2. Kvartal av roknskapinum hjá Nes kommunu (Hálvársroknskapur) 

 

Rakstur 2.kv. Fíggjarætl. Munur %  
§1 Kommunal fyristingar 2.008.694 5.220.000 3.211.306 61,5%  
§2 Almanna- og heilsumál 8.982.004 18.171.000 9.188.996 50,6%  
§3 Børn og ung 6.281.154 11.946.000 5.664.846 47,4%  
§4 Undirvísing 1.919.072 4.153.000 2.233.928 53,8%  
§5 Mentan og frítíð 1.445.079 4.046.000 2.600.921 64,3%  
§6 Teknisk mál 1.910.135 4.517.000 2.606.865 57,8%  
§7 Kommunal virki 1.855.563 3.332.000 1.476.437 44,3%  
Rakstur í alt 24.401.701 51.385.000 26.983.299 52,5%  

      
§20 Inntøkur v.m. -32.251.998    -60.455.000 -28.203.002 46,7%  

      
Rakstur pr. 31.06.2020 -7.850.297 -9.070.000 -1.219.703 13,5%  

      
Íløgur 2.kv. Fíggjarætl. Munur %  
§2 Almanna- og heilsumál 172.400 1.489.000 1.316.600 88,4%  
§3 Børn og ung 3.020.156 10.892.000 7.871.844 72,3%  
§4 Undirvísing 0 750.000 750.000 100,0%  
§5 Mentan og frítíð 814.274 2.578.000 1.763.726 68,4%  
§6 Teknisk mál 1.454.533 7.684.000 6.229.467 81,1%  
§7 Kommunal virki 347.764 3.053.000 2.705.236 88,6%  
Íløgur í alt 5.809.127 26.446.000 20.636.873 78,0%  

      

Íløgur og rakstur í alt -2.041.170 17.376.000 19.417.170 

 

111,8%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


