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 Bygdaráðsfundur 22.02.2021 kl. 18.00 

 

Fundarstað:  Fundarhølið 

 

Hjástødd:  Súni í Hjøllum  x 

  Heini S. Kristiansen  x 

Høgni Hansen  x 

  Elin á Torkilsheyggi  x 

  Jan Højgaard   x 

  Petur Jákup Petersen  x 

  Rannvá í Túni Petersen  x 

Sigurd Justinussen, skrivari x 

  

 

  

Til viðgerðar: 

1. Mál nr. 23/2021 Keyp av nýggjum arbeiðsbili   ALMENT 

2. Mál nr. 24/2021 Keyp av nýggjum arbeiðstóli til Teknisku deild ALMENT 

3. Mál nr. 25/2021 Nes kommuna ognar sær matr. nr. 415o og 415p ALMENT 

4. Mál nr. 26/2021 Roknskapurin hjá Bókasavninum  ALMENT 

5.       AFTURLATIÐ 

6. Mál nr. 28/2021 Ferðavinnan í Nes kommunu                   ALMENT 

7. Mál nr. 29/2021 Útstykking á Ólavsvegi    ALMENT 

8. Mál nr. 30/2021 Umsókn um jarðhitahol – Høgni Harryson  ALMENT 

9.       AFTURLATIÐ 

10. Mál nr. 32/2021 Umsókn um samanlegging, matr. nr. 766 og 540 ALMENT 

11. Mál nr. 33/2021 Umsókn um byggiloyvi til garasju  ALMENT 

12. Mál nr. 34/2021 Innaneftirlit í vatnveitingini   ALMENT 

13. Mál nr. 35/2021 Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 473 og 463a ALMENT 

14. Mál nr. 36/2021 Pappírsleys journalisering   ALMENT 
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Mál nr. 23/2021 Keyp av nýggjum arbeiðsbili - 2. viðgerð ALMENT 

J. nr. 8311002-2-2021 

 

Arbeiðsbilurin DA011 hevur verið til umsýn, og fleiri ábøtur eru neyðugar. Mett verður, at tað ikki 

loysir seg at gera bilin aftur, tí hann er gamal og umvælingarnar kosta uml. kr. 30.000. Bilurin var 

upprunaliga keyptur fyri kr. 20.000 í 2017.  

 

Á fundi 19.01.2021 mælir Fíggjarnevndin til at keypa nýggjan arbeiðsbil fyri kr. 

160.000, og verður bilurin fíggjaður av tøkum peningi. 

 

Tilmælið hjá Fìggjarnevndini var einmælt samtykt.  

 

Á fundi 16.02.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við 2. viðgerð av keypi av nýggjum 

arbeiðsbili. 

 

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt undir 2. viðgerð.  

 

 

 

 

Mál nr. 24/2021 – Keyp av arbeiðstóli til Teknisku deild - 2. viðgerð ALMENT 

J.nr. 8311002-3-2021 

 

Leingi hevur verið tørvur á, at kommunan útvegar sær eina minni arbeiðsmaskinu til at gera ymsik 

fyrifallandi arbeiði í kommununi. 

 

Ymsir møguleikar eru kannaðir. Tekniska deild mælir til at keypa ein minni fýrahjólslessara frá KJ 

Hydraulik. 

   

Ein arbeiðsmaskina, sum vigar 3 tons, kann keypast (við plógv) fyri kr. 308.000 uttan mvg.  

 

Tekniska deild, Tekniska nevnd og Fíggjarnevndin hava samskift um málið. 

 

 

Á bygdaráðsfundi 25.01.2021 varð málið viðgjørt. Bygdaráðið samtykti at geva 

Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini heimild at arbeiða víðari við málinum, og um 

neyðugt at brúka upp til kr. 320.000 + mvg til endamálið. Møguligt keyp verður 

fíggjað av tøkum peningini.  

 

Á fundi 16.02.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við 2. viðgerð av keypi av arbeiðstóli 

til Teknisku deild. 
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Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt undir 2. viðgerð.  

 

 

 

 

 

Mál nr. 25/2021 Nes kommuna ognar sær matr. nr. 415o og 415p ALMENT 

J.nr. 200002-7-2021 

 

Í sambandi við at Nes kommuna hevur ognað sær matr. 415p hjá Bank Nordik, er ætlanin at 

kommunan eisini ognar sær matr. nr. 415o norðanfyri.  

 

Føroya Sparikassi ognaði sær grundøkið í 1989. Í samskifti við Betri Banka er avtalað, at 

kommunan kann keypa stykkið. 

 

Á fundi 16.02.2021 mælir Fíggjarnevndin til at keypa matr. nr. 415o frá 

Betri banka. Fíggjarnevndin fær heimild at avgreiða víðari sølu av 

nevndu grundøkjum. Peningurin verður tikin av stovninum Byggibúning. 

 

 Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

 

 

Mál nr. 26/2021 Roknskapurin hjá Bókasavninum  ALMENT 

J.nr. 2100002-1-2021 

 

Roknskapurin hjá Bókasavninum er komin til ummælis hjá Nes kommunu.  

 

Á fundi 09.02.2021 mælir Mentanarnevndin til at taka undir við roknskapinum hjá 

Bókasavninum, soleiðis sum hann er uppsettur.  

 

Á fundi 16.02.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við roknskapinum hjá 

Bókasavninum, soleiðis sum hann er uppsettur. 

 

 Tilmælini hjá Mentanar- og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
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Mál nr. 28/2021 Ferðavinnan í Nes kommunu ALMENT 

J.nr. 2000002-1-2018 

 

Navia og Nes kommuna hava síðan 1. mai 2018 havt eina avtalu um eina 

royndarætlan við Kunningarstovu í Oyrahandlinum.  

 

 

Á fundi 09.02.2021 mælir Mentanarnevndin til at avtalan 

verður endurnýggjað í eitt 2 ára tíðarskeið at galda frá 

01.07.2021, at gjaldið hækkar 500 kr/mðr og at nevndin 

mannað við Óla Kristian á Torkilsheyggi, Høgna Hansen 

og Elsu í Hjøllum verður afturvald og samsýnt sum áður 

við fundarpengum.  

 

Á fundi 16.02.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá 

Mentanarnevndini. 

   Súni í Hjøllum var úti undir viðgerðini. 

 

Tilmælini hjá Mentanar- og Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  

Súni í Hjøllum og Elin á 

Torkilsheyggi vóru úti undir viðgerðini. 

 

 

 

 

Mál nr. 29/2021 - Útstykking á Ólavsvegi ALMENT 

J. nr. 200002-2-2021 

 

Fyrireikingin er komin so mikið langt, at nevndin skal viðgera, nær og hvussu verkætlanin verður 

bjóðað út. 

 

Á fundi 13.01.2021 mælir Tekniska nevnd til, at Tekniska deild samskiftir við 

teknistovuna um at gera vegaprojektið klárt at bjóða út og leggja leiðingar, men 

bíða verður við kantsteini, gongubreyt og asfaltering. 

 

05.02.2021 var Teknistovan í Gøtu á fundi við Teknisku deild og Teknisku nevnd. Uppskot var frá 

Teknistovuni at byrja 9. mars, sum er tað skjótasta, teir kunnu byrja. Somuleiðis kom fram, at málið 

má venda í Fíggjarnevndini, sum eisini má taka støðu til nær fíggjarliga er ráðiligt at seta arbeiðið í 

gongd.  

 

Á fundi 10.02.2021 mælir Tekniska nevnd til at Teknistovan í Gøtu ger arbeiðið 

klárt at bjóða út sum skjótast.  
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Fìggjarnevndin mælir til at bjóða arbeiðið út beinanvegin.  

 

 Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

 

 

 

Mál nr. 30/2021 Umsókn um jarðhitahol ALMENT 

J. nr. 234022-4-2021 

 

Í skrivi móttikið 22.01.2021 søkir Demich vegna Høgna Harryson um loyvi at bora jarðhitahol á matr. 

nr. 440p, Brekkukletti 25, 650 Toftir.  

 

Á fundi 10.02.2021 mælir Tekniska nevnd til at geva loyvi til at bora jarðhitahol á 

matr. nr. 440p á Toftum.  

 

 Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 32/2021 Umsókn um samanlegging, matr. nr. 766 og 540 ALMENT 
J.nr. 200002-6-2021 

 

Eigarin av matr. nr. 540, Toftir, søkir um at fáa eigindómarnar matr. nr. 540 og matr. nr. 766 lagdar 

saman til eitt matrikul nummar. Hjallurin, ið stendur á matr. nr. 766 er ogn hjá eigaranum av matr. nr. 

540. 

 

Á fundi 10.02.2021 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við samanleggingini av 

matr. nr. 540 og matr. nr. 766. 

 

 Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 33/2021 Umsókn um byggiloyvi til garasju  ALMENT 
J.nr. 234022-3-2021 

 

Í umsókn móttikin 31.01.2021 søkir Høgni Harryson um byggiloyvi til eina garasju.  
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Garasjan verður gjørd úr betong og dekkið verður dekkað við grasi.  

 

Mátini eru: 10 x 7,25 m til støddar.  

 

Á fundi 10.02.2021 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi til garasju til Høgna 

Harryson sambært byggireglugerðini og ávísing av Teknisku deild.  

 

 Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 34/2021 Innaneftirlit í vatnveitingini ALMENT 

J.nr. 1302082-1-2021 

 

Í skrivi frá 04.02.2021 bjóðar Jóannes Eliasen seg fram til, saman við avvarðandi starvsfólkum 

kommununar á hesum øki, at skriva góðskuhandbók fyri vatnskipanina í kommununi.  

 

Á fundi 10.02.2021 mælir Tekniska nevnd til at Tekniska deild og umsitingin 

samskiftir við umsøkjaran um, hvussu arbeiðið við góðskuhandbókini skal skipast.  

 

Nes kommuna byrjaði í 2016 uppá at gera eina góðskuhandbók, men arbeiðið datt niðurfyri. 

Hetta tilfarið er nú sent umsøkjaranum, og vendir hann aftur við tillagaðari kostnaðarmeting.  

 

Mánadagin 15.02.2021 sendi umsøkjarin nýtt tilboð, sum nú er 75 tímar.  

 

Samlaði kostnaðurin er kr. 33.750 í mesta lagi.  

 

Á fundi 16.02.2021 mælir Fíggjarnevndin til at góðtaka tilboðið uppá at 

gera góðskuhandbókina uppá í mesta lagi 75 tímar sum kostar kr. 33.750 

(u/mvg), og at peningurin verður tikin av stovninum Reinsiverkið. 

 

 Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 35/2021 Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 473 og 463a     ALMENT 

J.nr. 200002-4-2021 
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Í umsókn móttikin 05.02.2021, skrivar Hans Martin á Regni, at hann ynskir at gera eitt parkeringspláss 

norðan fyri húsini og drena omanfyri húsini. Tí er neyðugt hjá honum at keypa meir uppí grundstykki.  

 

Hann ynskir at keypa 6m uppí norðeftir framvið vegnum og parallelt við grannan niðanvið og 4m 

niðan eftir parallelt við verandi mark.  

 

Á fundi 10.02.2021 mælir Tekniska nevnd til at loyva sundurbýta matr. nr, 473 og 

463a. 

 

 Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 36/2021 Pappírleys journalisering  ALMENT 

J. nr.  8500002-2-2021 

 

Samsvarandi altjóða ráki, er pappírsleys journalisering eisini vorðin viðkomandi fyri Nes kommunu at 

umrøða.  

 

Húsið (umsitingin) goymir nógv gomul skjøl, plássið er avmarkað, tey viga nógv og eru eldfim.  

Verandi skipan er soleiðis háttað, at alt verður prentað út og journaliserað, líkamikið vavið av 

tilfarinum, ið er knýtt at málinum. Tilfarið sæst eisini á teldum og teldlum, og har fáa tey flestu sær 

kunning. Hetta er ein leivd av einari tíð, sum er í broyting í altjóða høpi.  

 

Fyrimunir við pappírsleysari journalisering eru m.a. minni umsiting og dupultarbeiði, minni pappír í 

mun til umhvørvið og útreiðslur, og at tað ikki verður journaliserað ymiskt á tveimum ymsum støðum 

orsakað av feilum. Tískil er ógvuliga umráðandi, at alt verður journaliserað rætt, um farið verður til 

eina skipan.  

 

Málið hevur verið til viðmerkingar hjá starvsfólkum í umsitingini. 

 

Á fundi 09.02.2021 mælir Umhvørvisnevndin til at framyvir verður journaliserað 

talgilt á umsitingini hjá Nes kommunu.  

 

 Tilmælið hjá Umhvørvisnevndini var einmælt samtykt.  
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