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Bygdaráðsfundur 25.01.2021 kl. 18.00  

 

Fundarstað:  Fundarhøli 

 

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 

   

 

Mál nr.1/2021 Val av formanni í valnevndini___________  Alment 

J.nr. 22002-2-2021 

 

Á bygdaráðsfundi 19.11.2020 samtyktið nývalda bygdaráðið at velja limirnir í valnevndina.  

 

Valnevndin skipar seg í flestu førum sjálv við formanni, men í lógini um val til fólkatingið frá 

30. juni 1993 er ásett í kap. 5 grein 19 stk. 3, ”at millum limirnar í valnevndini, velur bygdaráðið 

formannin í valnevndini”. 

 

Á bygdaráðsfundi 25.01.2021 samtyktið bygdaráðið uppskotið um at velja Ólav 

Magnussen til formann í valnevndini fyri fólkatingsval. 

 

 

 

 

  

Mál nr. 2/2021 Rakstrarætlan fyri 2021 – Kongshavnar Havn_____ Alment 

J.nr. 814002-1-2021 

 

Rakstrarætlanin fyri 2021 hjá Kongshavnar havn er komin til ummælis hjá Nes kommunu.  

 

 Ætlan 2021  Ætlan 2020     2019

   

Havnagjøld    1.635.000  1.739.000    1.481.578 

 

Inntøkur brutto     1.635.000 1.739.000                   1.481.578 

 

Uppkrevjingarkostnaður  -408.750          -434.750                             -370.394
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Inntøkur netto 1.226.250  1.304.250                    1.111.183

   

   

Fyrisitingin                      -82.500   -80.260                   -77.882 

Arbeiðsmarknaðargjøld    -2.000     -1.900                       -1.878 

Marknaðarføring  -90.000             -90.000                       -90.000 

Umhvørvi                               -25.000                         -25.000          -150.000 

Fishing for Litter 0 -20.000 0 

Rudding   -70.000          -70.000       -70.000          

      -269.500  -289.160     -389.760 

   

Úrslit áðrenn rentur 956.750 1.017.090                    721.423,50 

 

Rentuútreiðslur          -1.000      -1.000     -1.575 

 

Ársins úrslit  955.750  1.016.090       719.848 

  

 

Á fundi 19.01.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 

rakstrarætlanini fyri 2021 hjá Kongshavnar Havn soleiðis, sum hon er 

uppsettur. 

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 3/2021 – Depositum sum treyt í sambandi við graviloyvi Afturlatið 

J. nr. 512002-1-2021 

 

 

 

 

Mál nr. 4/2021 Grannskoðaraprotokoll í sambandi við nýtt bygdaráð___ Alment 

J.nr. 32102-3-2021 

 

Uppskot til grannskoðaraprotokoll 2021. 

 

Uppskot til grannskoðaraprotokoll frá 25. januar 2021 um ábyrgdarbýtið av roknskaparframløguni, 

vavið og endamálið við grannskoðanini. 
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Á fundi 19.01.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 

grannskoðaraprotokollini frá 25. januar 2021, soleiðis sum hon er uppsett. 

 

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

 

 

 

Mál nr. 5/2021 Inngongd/vátrúm í Frítíðarskúlanum______________ Alment 

J.nr. 10000042-1-2021 

 

Trivnaðarnevndin hevur á ástaðarfundi 18.01.2021 í nýggja Frítíðarskúlanum og kunna seg um ynski 

hjá stovnsleiðaranum um at fáa gjørt inngongd/vátrúm sum skjótast, hóast hetta ikki var við í 

tilboðnum.  

 

Trivnaðarnevndin mælir til, at arbeiðið verður gjørt. 

 

Somuleiðis mælir Trivnaðarnevndin til at gera trappuna norðanfyri, hegnið og parkeringsøkið liðugt.  

 

Byggileiðarin, Dávur R. Hansen, hevur gjørt kostnaðarmeting av, hvat arbeiðið kemur at kosta.  

 

 

Á fundi 19.01.2021 mælir Fíggjarnevndin til at vátrúmið og trappa v.m. verða gjørd 

sambært kostnaðarmeting. Peningurin verður tikin av stovninum 

Frítíðarskúlin/Íløgur. 

 

Eisini mælir Fíggjarnevndin til at bygdaráðið í mars-apríl, tá roknskapurin 2020 er 

liðugt grannskoðaður, endurskoðar fíggjarætlanina fyri 2021 og flytir játtanina, ið 

ikki er nýtt í 2020 til 2021. 

 

Tilmælini hja Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

 

 

 

 

Mál nr. 6/2021 Keyp av nýggjum arbeiðsbili   Alment 

J. nr. 8311002-2-2021 
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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.  

 

 

 

 

 

Mál nr. 7/2021 – Strika aldursmarkið niðureftir á Frítíðarkortinum Alment 

J.nr. 1800002-2-2021 

 

Á fundi 12.01.2021 umrøddi Mentanarnevndin um møguleikan at strika aldursmarkið 

niðureftir, soleiðis at Frítíðarkortið er til aldursbólkin 0-18 ár, ístaðin fyri 6-18, sum tað er í 

dag. 

 

Í dag eru 113 børn í aldrinum 0-5 ár. Í 2020 eru pr. dags dato nýttar uml. kr. 240.000 fyri 

aldursbólkin 6-18 ár. Í fíggjarætlanini fyri 2021 eru avsettar kr. 300.000. 

 

 

Á fundi 19.01.2021 mælir Fíggjarnevndin til taka undir við at strika 

aldursmarkið niðureftir á Frítíðarkortinum, soleiðis at kortið er til 

aldursbólkin 0-18 ár. 

 

Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  

 

 

 

 

 

Mál nr. 8/2021 Umsókn um leingjan av farloyvi________________    _Afturlatið 

J.nr. 2100002-2-2020 
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Mál nr. 9/2021 Umsókn um stuðul til spælipláss í Saltnesi Alment 

J.nr. 403002-4-2016 

 

Í skrivi 15.12.2020 søkja Kjartan Højgaard, Siri R. Hansen og Bárður Kjeld vegna spæliplássnevndina 

um fíggjarligan stuðul frá Nes kommunu til at gera spælipláss og fríðka um øki rundan um sparkivøllin 

í Rók.  

 

Í umsóknini stendur, at tey hava verið á plássinum nakrar ferðir og fríðka. Ein reiggja er komin upp at 

standa, ið hevur pláss til 6 reiggjur. Stuðulin, sum varð latin teimum í 2019, er brúktur til reiggjur og 

undirlag undir reiggjunum.  

 

Í 2021 ynskja tey at fríðka nakað afturat við at gera lendið liðugt, hampa sparkivøllin, ið krevur nakað 

av ábøtum og gera eitt grillstað.  

 

Eisini ynskja tey ein vegg at klintra á.  

 

Kostnaðarmeting:  

Klintriveggur kr. 10.000,- 

Grillstað kr. 5.000,- 

Legvegg/spælihús kr. 5.000,- 

Ymiskt at fríðka við kr. 5.000,- 

 

 

Á fundi 12.01.2021 mælir Mentanarnevndin til at játta samlaðu upphæddina á kr. 

25.000, treytað av at peningurin verður nýttur til endamálið. 

 

Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælunum hjá Mentanarnevndini, og mælir til at 

peningurin verður tikin av stovninum Sparkivøllur og spælipláss. 

 

Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fìggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  

 

 

 

 

 

Mál nr. 10/2021 – Umsókn um fíggjarligan stuðul 2021 til Bygdasavnið   Alment 

J.nr. 32102-1-2021 

 

Fornminnisfelagið søkir um fíggjarligan stuðul til Bygdasavnið í Nes kommunu í 2021.  

 

Í fíggjarætlanini fyri 2021 eru kr. 120.000 settar av sum stuðul til Bygdasavnið. 
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Á fundi 12.01.2021 mælir Mentanarnevndin til at játta kr. 120.000 til Bygdasavnið í 

Nes kommunu, sum avsett í Fíggjarætlanini fyri 2021. 

 

Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælunum hjá Mentanarnevndini.  

 

Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  

 

 

 

 

 

Mál nr. 11/2021 –“Føroyski talukennarin” søkir um fíggjarligan stuðul   Alment 

J.nr. 1800002-1-2021 

 

Karin Kass, leiðari á Sjóndeplinum, søkir til Kommunufelagið vegna verkætlanina ”Føroyskur talukennari” um 

fíggjarligan stuðul.  

 

Endamálið við verkætlanini er at fáa teldur og telefonir til at kunna skriva talað føroyskt. Tað verður 

gjørt soleiðis, at føroyskar málreglur verða mentar til eitt forrit, sum lesur ljóðbylgjur og ger tær um til 

tekst. Sjálvt forritið er væl roynt og verður longu nýtt í mongum málum.  

 

Verkætlanin tænir borgarar, sum hava lesitrupulleikar, ADHD, sjóntrupulleikar, orðblindni, risthendni 

ella einhvørja aðra nevrologiska ella kropsliga avbjóðing at skriva. Hetta betrar um lívsmøguleikarnar 

hjá nógvum fólkum.  

 

Onnur framstig eru beinleiðis undirtekstir í sjónvarpi, fundaravskriftir og annað, sum tíðirnar bjóða.  

 

Viðlagda fíggjarætlan vísir, at umsøkjarin ynskir, at landið rindar ein stóran part á fíggjarlógini, at 

vinnan og áhugafeløg eisini stuðla og so kommunurnar. Ynskið frá umsøkjaranum er, at kommunurnar 

koma við kr. 1.000.000 íalt.  

 

Upphæddin er fyri Nes kommunu í mun til fólkatalið kr. 25.655. 

 

 

Á fundi 12.01.2021 mælir Mentanarnevndin til at játta upphæddina á 25.655, sum 

er í mun til fólkatalið, treytað av at hinar kommunurnar í minsta lagi stuðla við 

teirra upphædd í mun til fólkatalið. 

 

Á fundi 12.01.2021 mælir Trivnaðarnevndin til at játta upphæddina á 25.655, sum 

er í mun til fólkatalið, treytað av at hinar kommunurnar í minsta lagi stuðla við 

teirra upphædd í mun til fólkatalið. 
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Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælunum hjá Mentanar- og Trivnaðarnevndini, 

og mælir til at peningurin verður tikin av stovninum Stuðul og Mentan.  

 

Tilmælini frá Mentanarnevndini, Trivnaðarnevndini og Fìggjarnevndini vóru 

einmælt samtykt.  

 

 

 

 

 

Mál nr. 12/2021 – Umsókn um stuðul til Tofta Ítróttarfelag 2021              Alment 

J.nr. 32102-2-2021 

 

Umsókn er móttikin 08.01.2021 um stuðul til virksemi hjá Tofta Ítróttarfelag fyri árið 2021. 

 

Tofta Ítróttarfelag søkir um eina hægri játtan enn undanfarna ár og kemur hetta serliga av:  

 

1. Hægri lønarkostnað til høvuðsvenjara og høvuðsungdómsvenjara. 

2. Ynski eru um, at kommunan ber lønarkostnaðin av starvsfólkunum í køkinum, so B68 kann økja 

um inntøkurnar til felagið gjøgnum virksemi á mið- og loftshæddini. 

3. Hægri útreiðslum sum avleiðing av øktum krøvum at verða í bestu deildini. 

 

Søkt verður um kr. 75.000 um mánaðin, svarandi til kr. 900.000 árliga fyri 2021. 

 

Á fíggjarætlanini hjá Nes kommunu fyri 2021 eru avsettar tilsamans kr. 500.000  

 

- Kr. 225.000 til Ungdómsarbeiði 

- Kr. 275.000 til Tofta Ítróttarfelag 

 

Eisini er ynski um at dagføra køkin, og at ein skrivstova verður gjørd burturav verandi køki.  

 

Nes kommuna ber allan kostnað av rakstri og viðlíkahaldi av húsinum og vøllinum, umframt at 

fimleikahøllin verður útleigað uttan kostnað. 

 

Eingin peningur er settur av á fíggjarætlanini til íløgur á Svangaskarði í 2021.  

 

 

Á fundi 12.01.2021 mælir Mentanarnevndin til játta kr. 500.000 til virksemi hjá 

Tofta Ítróttarfelag, sum eru avsettar í fíggjarætlanini fyri 2021, at Tofta 

Ítróttarfelag veitir Nes kommunu roknskap fyri 2019 og 2020, og at 

Mentanarnevndin og Tekniska deild fara á økið saman við starvsfólkum á 
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Svangaskarði at meta um tørvin og kostnaðin (møguligt tilboð) at fremja neyðugu 

ábøturnar í køkinum, og at málið fer í víðari viðgerð, tá fíggjarætlanin fyri 2021 

verður endurskoðað ella í víðari viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2022. 

 

Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælunum hjá Mentanarnevndini. 

 

Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fìggjarnevndini vóru einmælt samtykt.  

 

 

 

 

 

Mál nr. 13/2021 Umsókn um byggiloyvi til goymslubygning – M/B Glúpur  Alment 

J. nr. 803252-2-2020 

 

Umsókn er komin frá Jógvani Martin Olsen um byggiloyvi til goymslubygning á øki í Krabbaurð, sum 

tey hava fingið tilvíst.  

 

Mátini eru 4,5m x 10m við neystareising.  

 

 

Á fundi 13.01.2021 mælir Tekniska nevnd til lata byggiloyvi sambært galdandi 

treytum og ávísing av Teknisku deild. 

 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

 

 

 

 

 

Mál nr. 14/2021 Umsókn um byggiloyvi til sethús – Norðsetur   Alment 

J. nr. 234022-12-2015 

 

Umsókn er komin frá Helga Olsen (Norðsetur) fyri Andri og Jonnu L. Gerðisá, Toftir, um byggiloyvi á 

matr. nr. 474u, Lýðarvegur 37 á Toftum.  

 

Talan er um eini sethús á tveimum hæddum við lágari reising. Sagt verður í umsóknini, at øll vindeygu 

hava ventilar, og at roykvarnari við battarí backup í elkervi er frámerktur á plantekningini.  
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Á fundi 13.01.2021 mælir Tekniska nevnd til ganga umsóknini um byggiloyvi til 

sethús á møti sambært galdandi treytum og ávísing av Teknisku deild. 

 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 15/2021 Umsókn um vegbrunn                                            Afturlatið 

J. nr. 600002-1-2021 

 

 

 

 

 

 

Mál nr. 16/2021 Gamla gøtan oman av Regni   Alment 

J. nr. 504002-1-2021 

 

Gamla gøtan frá Heygsvegnum oman í Oyrar, til tær gomlu trappurnar við landsvegin, var niðurløgd 

fyri tveimum árum síðani. Hon mátti víkja fyri útstykkingum á økinum.  

 

Fatanin millum partarnar, ið høvdu við arbeiðið at gera, var at gera gøtuna aftur. 

  

 

Á fundi 13.01.2021 mælir Tekniska nevnd til at Tekniska deild tryggjar at gamla 

gøtan verður gjørd aftur, og at arbeiðið verður fíggjað av lendisarbeiðnum á 

Kneysum. 

 

Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd. 

 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

 

 

 

Mál nr. 17/2021 Umsókn um byggiloyvi – Norðsetur   Alment  

J. nr. 234022-22-2020 

 

Helgi Olsen frá Norðsetur søkir vegna Berlys Nordendal um byggiloyvi á matr. nr. 699at, Gaddavegur 

46 á Toftum. 
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Hjálagt er plan- og síðutekningar, kloakk- og støðuplanur og tvørskurður. Øll vindeygu hava ventilar, 

og roykvarnari við battarí back-up bundin í elkervi er frámerktur í plantekningini.  

 

 

Á fundi 13.01.2021 mælir Tekniska nevnd til at ganga umsóknini um byggiloyvi á 

møti sambært galdandi treytum og ávísing av Teknisku deild. 

 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 18/2020  Umsókn um uppí- og umbygging – Undirhúsið  Alment 

 J. nr. 234022-23-2020 

 

29. juni 2020 móttekur Tekniska deild umsókn um byggiloyvi frá Bátafelagnum og Undirhúsinum. 

Talan er um at byggja uppí og dagføra Mathiasarpakkhús, sum feløgini bæði hava ognað sær. 

 

Verandi hús kemur at hava sama skap. Í høvusheitum er tað ein tilbygningur í einari hædd sum skal 

byggjast uppí norðanfyri.  

 

Tvær atkomur vera. Ein rampa omanfyri, og ein trappa niðanfyri. Somuleiðis verur ein terassa 

norðanfyri. 

 

Á fundi 26.08.2020 mælir Tekniska nevnd til at halda ein ástaðingarfund saman við 

Landsverk áðrenn endaliga viðgerð. 

 

Ástaðarfundurin við Landsverk varð hildin 15. sep. 2020, og svarað verður seinni. 

Tekniska nevnd mælir til, at umsóknin verður send Landverk til ummælis. 

 

Byggiloyvið kom frá Landsverki 06.01.2021 við teimum treytum, at bygt verður eftir innsendari 

umsókn, at útsýnið á landsvegnum ikki verður skert, at ikki verður komið nærri landsvegnum og at 

eingin ferðsla, inn- og útkoyring, verður út á landsvegin.  

 

 

Á fundi 13.01.2021 mælir Tekniska nevnd til at bygt verður sambært galdandi 

treytum og ávísing av Teknisku deild. 

 

 Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

Høgni Hansen var úti undir viðgerðini. 

 



Bygdaráðsfundur  

11 
 

 

 

 

 

Mál nr. 19/2021 – Gongugøtan frá Agninum og niðan á Gadd   Alment 

J. nr. 504002-2-2021 

 

Málið hevur verið fyri áður. 12.05.2020 varð avtalað, at nevndin og tekniska deild fór út á Nes at 

hyggja eftir møguleikanum at gera eina gøtu frá Agninum og niðan á Gadd.  

 

21.02.2020 var Tekniska deild úti á Nesi saman við Falkon um at gera eina gøtu frá Agninum fyri at 

fáa ein fastan prís, har kommunan eisini er við í arbeiðinum. 

 

Arbeiðið er serstakt, tí áin verður uppfylt, tó soleiðis, at vatnið kann renna sum áður. Hervið er ikki 

meira neyðugt við meira lendi. Avtalað varð, at Falkon ger eitt strekki saman við kommunumonnunum 

fyri at síggja, hvat arbeiðið inniber. Soleiðis verða teir betri førir fyri at geva ein samlaðan prís.  

 

Hetta er tó ongantíð gjørt. 

 

 

Á fundi 13.01.2021 mælir Tekniska nevnd til at byrja arbeiðið at gera gøtuna 

nakrar metrar fyrst, fyri síðani fáa eina kostnaðarmeting fyri alla gøtuna. 

 

Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 20/2021 – Barnagarðurin – Trivnaðarkanning – Nøgdsemiskanning, Afturlatið 

J.nr. 1606002-1-2020 

 

 

 

 

Mál nr. 21/2021 – Viðgerð av innihaldinum í Umhvørvisnevndini Alment 

J.nr. 22002-1-2021 

  

Fyrsta málið hjá Umhvørvisnevndini verður at allýsa innihaldið, og hvørji mál nevndin skal seta sær.  
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Á fundi 12.01.2021 mælir Umhvørvisnevndin til at viðgera, hvørjar broytingar 

kunnu gerast í kommunustýrisskipanini fyri Nes kommunu, soleiðis at innihaldið í 

nevndini verður greitt og kann leiða til góð úrslit innan umhvørvisøkið. 

 

Tilmælið frá Umhvørvisnevndini var einmælt samtykt.  

 

 

 

 

 

Mál nr. 22/2021 – Keyp av arbeiðstóli til Teknisku deild      Afturlatið 

J.nr. 8311002-3-2021 

 

 

 

 


