Samandráttur av bygdaráðsfundinum 28.09.2020
Bygdaráðsfundur 28.09.2020 kl. 18.00 til kl. 18.40
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. 75/2020 Klæðing av gamla barnagarðinum á Svangaskarði
J.nr. 8206002-1-2020
Málslýsing
Teknistovan Gøta hevur bjóðað út arbeiði uppá klæðing av gamla partinum av barnagarðinum
á Svangaskarði. Tilboðini skuldu verða kommununi í hendi tysdagin 22. september kl. 14.00.
3 fyritøkur vóru bjóðaðar at geva tilboð, men tað var bert KBH ið bjóðaði uppá arbeiðið.
Tilboðsprísurin, v/6,25% mvg, var kr. 546.470,31. Metingin hjá Teknistovuni Gøta var kr.
800.000.
Tilmæli
Samb. sáttmálanum skal arbeiðið verða liðugt 12. feb. 2021, tí mælir Fíggjarnevndin á fundi
25.09.2020 til, at kr. 300.000 verða nýttar í 2020, og at restin verður tikið við í fíggjarætlanina
fyri 2021, og at tikið verður av tilboðnum frá KBH.
Avgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 76/2020 Ásetan av fíggjarkarmi fyri 2021 hjá Nes kommunu
J.nr.32102-2-2020
Málslýsing
Ásetan av fíggjarkarmi fyri 2021 – 1. viðgerð. Á fundi 25.09.2020 hevur fíggjarnevndin viðgjørt
fíggjarkarmin fyri 2021.
Tilmæli
Fíggjarnevndin mælir til at áseta fíggjarkarmin fyri 2020 soleiðis:
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Skattainntøkur v.m.
Rakstrarútreiðslur
Úrslit áðrenn íløgur og avdrøg

tkr.
tkr.
tkr.

65.701
55.682
10.019

Fyritreytir fyri fíggjarkarminum eru m.a.:
• Skattaprosentið er óbroytt, 20,5%.
• Barnafrádrátturin óbroyttur, kr. 5.500.
• Frítíðarkortið heldur fram.
• Skattainntøkan er sett eftir fyribilsmeting frá Taks.
• Eftirlønargjøldini og Dis, Fas v.m. er sett eftir fyribilsmeting frá Fíggjarmálaráðnum.
• Øll ansingar- og tænastugjøld eru eins og undanfarna ár.
Avgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 77/2020 Trivnaðarkanning 2. viðgerð Lukkað
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.

Mál nr. 78/2020 Umsókn um keyp av lendi
J.nr. 201002-2-2018
Málslýsing
15. mai 2020 móttekur Nes kommuna skriv frá Helga Johannessen, har hann søkir um at
keypa meira lendi niðanfyri húsini hjá sær.
Á fundi 26.08.2020 viðger Tekniska nevnd umsóknina og biður um ein ástaðarfund við
umsøkjaran.
Fyrst í september fóru Tekniska nevnd og tekniski leiðarin á staðið fyri at kunna seg um økið.
Eisini var eigarin til staðar, sum vísti runt, og greiddi frá ynskinum um meira pláss niðanfyri
húsini.
Tekniska deild hevur teknað eitt uppskot og gjørt tilmæli.
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Tilmæli
Á fundi 17.09.2020 mælir Tekniska nevnd til at fylgja tilmælinum sambært tekning frá
teknisku deild dagfest 11. sept. 2020.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 79/2020 Bokashi verkætlan hjá IRF
J. nr. 900002-1-2020
Málslýsing
Í summar sendi IRF øllum limakommunum kunning um, at IRF kannaði møguleikarnar at gera eina
felagsloysn fyri endurvinning av matleivdum í øllum økinum hjá IRF. IRF kannaði bæði
industrikompostering og biogasframleiðslu. Ein stór avbjóðing hevur víst seg at vera at tryggja, at
sjúkur (sum t.d. ridluskriði) ikki spjaðast við endurvinningini av matleivdunum. IRF fylgir neyvt við,
hvussu onnur lond við somu fortreytum sum Føroyar gera, og vónar, at IRF í 2021 kann koma við
einum útspæli um, hvussu eina felags loysn fyri alt IRF-økið kann koma at síggja út.
Meðan bíða verður eftir felagsloysnini, vil IRF stuðla teimum kommununum, ið eru ídnar eftir at
sleppa í gongd við endurvinning av matleivdum, og hetta verður gjørt við eini stuðulsskipan til
Bokashi, har IRF rindar 50% av øllum Bokashi-settum, sum verða latin borgarum.
Bokashi-verkætlanin verður skipað soleiðis:
- Kommunan upplýsir IRF, hvussu nógv Bokashisett hon skal brúka.
- IRF bíleggur og rindar rokningina.
- IRF fakturerar kommununi fyri 50% av samlaða kostnaðinum. Kostnaðurin fyri kommununa
fyri hvørt Bokashi-sett er 222,40 kr. u/MVG.
Væntast kann, at tað tekur uml. 4 vikur at fáa bokashi-settini.
IRF viðmælir, at Nes kommuna geva borgarum møguleika at melda seg til eina Bokashiskipan, heldur
enn at bokashi-sett verða givin øllum borgarum, tí tá vísir tað seg oftani, at
nógvar av spannunum ongantíð verða tiknar í nýtslu.
Tilmælir
Á fundi 17.09.2020 mælir Tekniska nevnd til at Nes kommuna stuðlar sínum borgarum í at vera við í
hesi ætlanini.
Á fundi 25.09.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd, og mælir til, at
peningur verður settur av á fíggjarætlanina fyri 2021, men at tilgongdin byrjar í 2020.
Avgerð
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 80/2020 Umsókn um endurgjald – Lukkað mál
J. nr. 234022-10-2017 og 234022-9-2017
Mál nr. 81/2020 Asfalteringsarbeiðir 2020
J. nr. 501082-2-2020
Málslýsing
Umsitingin hevur biðið Teknistovuna Gøta um at innheinta tilboð uppá ymisk asfaltarbeiðir, sum
ætlanin er at gera.
Útbjóðingartilfarið bleiv sent til tríggjar fyritøkur.Tá freistin var úti, var tað bara Em-Asfalt sum
bjóðaði.
Tilmælir
Á fundi 17.09.2020 mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboðnum um asfaltering av vegi,
parkeringsøki og túni til íbúðirnar á Kneysum fyri íalt tkr. 1.191.912 v/6,25% mvg. Bíða verður við
hinum arbeiðunum.
Á fundi 25.09.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og mælir til at
peningurin verður tikin av stovninum byggibúning.
Avgerð
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 82/2020 Umsókn um stuðul til nýtt tak – Tofta Talvfelag og Tofta Kvinnufelag
J.nr. 1800002-6-2020
Málslýsing
Í skrivi 13.09.2020 søkja Tofta Talvfelag og Tofta Kvinnufelag um fíggjarligan stuðul til nýtt tak á
felagshúsinum. Takið er blivi so vánaligt og lekur illa, og tað er ringt at búleikast í húsinum, sum
støðan er nú.
Tilmælir
Á fundi 17.09.2020 mælir Mentanarnevndin til, at umsóknin um stuðul verður tikin við í viðgerðini av
fíggjarætlanina fyri 2021.
Á fundi 25.09.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 83/2020 Umsókn um fíggjarligan stuðul – Flogbóltsfelagið Ternan
J.nr. 1820002-5-2020
Málslýsing
Í skrivi 14.09.2020 søkir flogbóltsfelagi Ternan um fíggjarligan stuðul til raksturin.
Felagið hevur á leið 70 aktivar limir. Tað krevur sjálvboðið arbeiði, at fáa felagið at hanga saman,
bæði tá tað kemur til venjarar, hjálparfólk og tað fíggjarliga.
Felagið fær ein part av rakstrinum inn við limagjøldum, men í umsóknini verðu sagt, at felagið
manglar pening til raksturin, sum søkt verður kommununa um at fíggja.
Ternan takkar fyri teir tímar í fimleikahøllini, ið Nes Kommuna hevur stuðla felagnum við. Allur
stuðul er kærkomin og takkar Ternan hjartaliga fyri veittan stuðul.

Tilmælir
Á fundi 17.09.2020 samtykti Mentanarnevndin at mæla til, at umsóknin verður tikin við í viðgerðini av
fíggjarætlanina fyri 2021.
Á fundi 25.09.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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