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Mál nr. 54/2021 Viðgerð av innihaldinum í Umhvørvisnevndini
J. nr. 22002-1-2021

ALMENT

Fyrsta málið hjá Umhvørvisnevndini verður at allýsa innihaldið, og hvørji mál nevndin skal seta sær.
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 umhvørvisøki.
Uppskot til broyting av kommunustýrisskipanini er viðfest, har Umhvørvisnevndin hevur fingið lýst,
hvørji ábyrgdarøki eru viðkomandi fyri nevndina.
Á fundi 09.02.2021 mælir Umhvørvisnevndin til at broyta heitið á nevndini til
Burðardygd og arbeiða víðari við uppskotinum um broyting av
kommunustýrisskipanini í mun til Umhvørvisnevndina.
Uppskot til broyting av kommunustýrisskipanini er viðfest, har nevndin Burðardygd
hevur fingið ítøkilig árbyrgdarøki at umsita.
Á fundi 09.03.2021 mælir nevndin Burðardygd til at taka undir við
broytingini av kommunustýrisskipanini.
Tilmælið hjá nevndini Burðardygd var einmælt samtykt.

Mál nr. 55/2021 Umsókn um spæli- og fríøki á Gaddavegnum

ALMENT

J.nr. 403002-1-2021
Í umsókn dagf. 04.02.2021 søkja íbúgvarnir á Gaddavegi, Kvíggjarvegi og Lýðarsvegi um spæli- og
fríøki á Gaddavegnum.
Umsøknin fevnir játtan til at klárgera lendi til spæliøki og hartil keyp av spælihúsum, reiggjustativum
v.m. Hartil fevnir umsøknin eisini um játtan til fríðøki á Kvíggjarheyggi.
Umsøkjararnir heita á Nes kommunu um at gera arbeiðið framvið vegunum í økinum við
gonguteigum, lagingum, planting v.m. liðugt.
Íbúgvarnir frá hesum økinum savnaðust herfyri, har tey umrøddu øll hesu viðurskifti, og er hetta í
høvuðsheitum tey ynskir, ið komu fram.
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Tey ynskja skjóta viðgerð, so at spæliøki kann nýtast í summar.
Umsøkjararnir bjóða seg til at koma á fund at greiða nærri frá, um áhugi er fyri tí.
Á fundi 09.02.2021 mælir Mentanarnevndin til at Tekniska deild kannar, hvat
spæliplássið við reiggjum og tilhoyrandi øki kemur at kosta, og at umsøkjarin
verður kallaður inn til næsta fund í Mentanarnevndini.
Á fundi 10.02.2021 tekur Tekniska nevnd undir við tilmælinum hjá
Mentanarnevndini.
Umsøkjararnir vórðu bodnir inn til nevndarfundin 09.03.2021 at hava framløgu um fríøki á
Gaddavegnum.
Á fundi 09.03.2021 mælir Mentanarnevndin til at Tekniska
deild arbeiðir víðari við málinum.
Tekniska deild er komin við kostnaðarmeting av planering av spæliplássinum omanfyri sparkivøllin
við Gaddavegin.
Á fundi 14.04.2021 mælir Tekniska nevnd til at arbeiðið verður gjørt.
Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælunum hjá
Teknisku nevnd og vísir til eykajáttanina, sum er undir viðgerð.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 56/2021 Nes kommuna – Fíggjarætlan 2021
J.nr. 1107-5-2021

ALMENT

Viðvíkjandi at flyta játtan til íløgur frá 2020 til 2021 og eykajáttanir.
Bygdaráðið hevur gjøgnumgingið íløgurnar, ið vórðu játtaðar í 2020, men sum ikki blivu nýttar, tí
arbeiðið bleiv seinkað, og mælir til, at hesin peningur verður fluttur til 2021, og at hesar eykajáttanir
verða gjørdar:
Flutt frá undanfarna árið
§2 Ellis og Røktarheim
732.000
§3 Barnagarður
243.000
§3 Frítíðarskúlin
3.783.000
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§5 Svangaskarð girðing
378.000
§6 Byggibúning
827.000
§6 Reinsiverkið pumpuskipan 526.000
§6 Spillvatnsætlan
100.000
§6 Autoverja
200.000
§6 Veg íløga
195.000
§7 Havnin
500.000
Í alt
7.484.000
Játta eyka íløgur
§3 Barnagarður
§3 Frítíðarskúlin
§4 Tofta skúli
§5 Svangaskarð
§6 Byggibúning
§6 vegir
§6 Rakstrargøgn
§7 Havnin
Í alt
Játta eyka rakstur
§3 Barnagarður
§3 Ábøtur á stovnar
§4 Tofta skúli
§5 Svangaskarð
Í alt

140.000
1.025.000
750.000
100.000
3.995.000
445.000
80.000
-700.000
5.835.000

30.000
100.000
177.000
200.000
507.000

Bygdaráðið mælir sostatt til, at kr. 7.484.000 verða fluttar frá undanfarna árið, kr. 5.835.000 verða
játtaðar eyka til íløgur og kr. 507.000 játtaðar eyka til rakstur í alt kr. 13.826.000.
Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við omanfyristandandi og
mælir til at kr. 11.000,000 verður fíggjað við lántøku, sum kommunan hevur tikið í
2019, men ikki gjørt brúk av, og at kr. 2.826,000 verður fíggjað við tøkum peningi.
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

4

Bygdaráðsfundur
Mál nr. 57/2021 Ársroknskapur hjá Skálafjarðar Sløkkiliði
J.nr. 1105-2-2021

ALMENT

Ársroknskapurin fyri 2020 hjá Skálafjarðar Sløkkiliði er komin til ummælis hjá Nes
kommunu.
R 2020

R 2019

2.446.662

1.907.165

231.616

154.428

2.678.278

2.061.593

Lønir v.m.

1.359.175

. 1.187.446

Kostnaðir

318.603

305.528

Fyrisiting

103.439

107.833

Inntøkur:
Kommunur
Aðrar inntøkur

Útreiðslur:

Bilútreiðslur
Meirvirðisgjald

165.031

207.658

51.480

56.250

1.997.728

1.864.715

Úrslit áðrenn avskriving/rentur

680.190

196.879

Avskrivingar

322.654

232.595

Rentur

22.773

5.989

Avskrivingar/rentur íalt

345.427

238.584

Úrslit

334.763

-41.705

Fíggjarstøða pr. 31/12-19:
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Tøkur peningur
Útistandandi

5.881
882.654

Bygningur

2.864.695

Útgerð

4.542.780

Ogn íalt

8.296.010

Skuld

460.898

Eginogn

7.407.475

Eginogn og skuld íalt

8.296.010

Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
ársroknskapinum hjá Skálafjarðar Sløkkiliði fyri 2020, soleiðis sum hann
er uppsettur.
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Mál nr. 58/2021 Grannskoðaður roknskapur hjá Roðanum fyri 2020
J.nr. 1107-6-2021

ALMENT

Ársroknskapurin fyri 2020 hjá Roðanum er komin til ummælis hjá Nes kommunu.

2020

2019

Lønir v.m.

kr. 68.971.860

Keyp av vørum og tænastum

-

10.412.567

Keyp av útbúnaði, netto

-

1.039.794

Leiga og viðlíkahald og skattur

-

1.053.494

Avskrivingar o.a.

-

37.007

Ymsar rakstrarútreiðslur

-

Tilskot til einstaklingar

-

kr. 67.389.673
-

8.460.675

-

1.361.464
-

948.248

-

5.686

244.525

-

332.164

593.533

-

705.420
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Kravd gjøld, bøtur o.a.

-

0

-

400

Innanh. flyt. Millum almennar stov. (útr)

-

80.340

-

83.938

Flyting til landið (komm)

-

364.509

-

364.204

Keyps-mvg

-

710.718

-

569.775

Útreiðslur tilsamans

kr. 83.508.347

kr. 80.221.647

Søla av vørum og tænastum

kr. 7.803.568

kr. 7.976.524

Flyting millum samstørv

-

Flyting frá landinum

-

Inngjøld frá luttakandi kommunum

-

2.577.620
210.506

-

2.678.551

-

96.768

-

69.469.804

72.917.067

Inntøkur tilsamans

kr. 83.508.761

kr. 80.221.647

Útreiðslur tilsamans

kr. 83.508.347

kr. 80.221.647

Inntøkur tilsamans

-

-

83.508.347

Ársúrslit

80.221.647

0

0

Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við roknskapinum hjá
Roðanum fyri 2020, soleiðis sum hann er uppsettur.
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Mál nr. 59/2021 Íløgur á eldraøkinum hjá Roðanum

ALMENT

J.nr. 1105-1-2021
Í sambandi við seinastu íløgurnar hjá eldrasamstarvinum Roðanum er spurningur komin upp um, hvør
býtislykil er tann rættasti at nýta. Talan er um eina samlaða íløgu á kr. 13,7 mió.
Fyribils býtið av íløgukostnaðinum millum kommunurnar, sum Roðin hevur gjørt, er roknað eftir sama
leisti sum raksturin, tvs. eftir 67+ fólkatalinum pr. 1/1-2020.
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Semja var um, at hesin lykil ikki er tann rætti at nýta til íløgur, sum eru fyri nógv ár fram í tíðina, hóast
hann helst er rættvísur, tá talan er um rakstur eitt ávíst ár.
Bólkurin 67+ er í løtuni bert uml. 15% av samlaða fólkatalinum, og tí kunnu fá fólk geva stór sveiggj í
hesum lykli.
Framyvir er ætlanin at seta niðanfyri standandi í verk:
2 býtislyklar til eldraútreiðslur hjá Roðanum:
• Til RAKSTUR:
Býtt verður eftir 67+ fólkatalinum pr. 1/1 í árinum
• Til ÍLØGUR:
Býtt verður eftir samlaða fólkatalinum pr. 1/1 í árinum
Av tí, at hetta er fyrsta veruliga íløga, síðan eldraøkið varð yvirtikið í 2015, skal Roðin rokna
útreiðslubýtið millum kommurnar av nýggjum eftir hesum íløgulykli, og verður tað eisini leisturin fyri
framtíðar íløgur.
Á fundi 13.04.2021 mælir Trivnaðarnevndin til at rokna útreiðslubýtið millum
kommunurnar eftir omanfyri standandi útrokningarhátti.
Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Tilmælini hjá Trivnaðar- og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 60/2021 Uppskot um fíggjarætlan fyri Kvøldskúlan

ALMENT

J.nr. 2005-1-2021
Í teldubrævi móttikið 24.03.2021 vísir leiðarin á Kvøldskúlanum á uppskot
til fíggjarætlan fyri Kvøldskúlan.

Á fundi 13.04.2021 mælir Mentanarnevndin til at í mesta lagi seta pening av til 1200
tímar.
Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilmælinum hjá Mentanarnevndini og at møguligur fíggjartørvur
verður tikin uppaftur til heystar.
Tilmælini hjá Mentanar- og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.
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Mál nr. 62/2021 Stuðul til føroysku barnabløðini

ALMENT

J.nr. 2001-1-2021
Kommunufelagið hevur fingið umsókn frá Bókadeild Føroya Lærarafelags um at
kommunurnar stuðla barnabløðunum Píka7 og Strok.
Í stuttum snýr umsóknin seg um, at um kommunur velja at lata kr. 100 fyri hvønn næming í grund- og
miðdeild, so fáa allir næmingar í grunddeild (0.-3. flokk) barnablaðið, Píka7, sjey ferðir um árið
ókeypis, og næmingar í miðdeild (4.-7. flokk) barnablaðið, Strok, sjey ferðir um árið ókeypis.
Nakrar kommunur gjalda longu fyri sínar næmingar.
Seinastu tvey skúlaárini eru barna- og ungdómsbløðini STROK og Píka7 komin út seks ferðir um árið,
tað er Bókadeild Føroya Lærarafelags, ið stendur fyri útgávunum. Høvuðsendamálið við bløðunum og
heimasíðunum er at geva børnum viðkomandi og spennandi tilfar úr teirra egna gerandisdegi, um teirra
áhugamál og - ikki minst - á teirra egna máli.
Á fundi 13.04.2021 mælir Mentanarnevndin til at stuðla barnabløðunum við kr. 100
fyri hvønn næming í grunddeildini, og at skúlin um eitt ár gevur nevndini
afturmeldingar um nøgdsemi við hesi skipan.
Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við og
peningurin uml. kr. 8.000 verður tikin av stovninum Fólkaskúli.
Tilmælini hjá Mentanar- og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 63/2021 Umsókn um stuðul til Summartónar 2021

ALMENT

J.nr. 2201-1-2021
Í teldubrævi móttikið 03.04.2021 søkir Kristian Blak um mentanarstuðul til tiltakið Summartónar
2021, sum verður fyri 30. ferð.
Á hvørjum ári eru framførslur kring landið. Summartónar hevur gjørt avtalu um eina konsert í
Fríðrikskirkjuni sunnudag 8. august við Aldubáruni.
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Á fundi 13.04.2021 mælir Mentanarnevndin til at játta kr. 10.400 til konsertina hjá
Summartónum 2021 8. august í Fríðrikskirkjuni.
Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilmælinum hjá Mentanarnevndini, og at peningurin verður tikin
av stovninum Stuðul til mentan.
Tilmælini hjá Mentanar- og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 64/2021 Bókasavnið í Nes kommunu - Fíggjarætlan 2022

ALMENT

J.nr. 1107-4-2021
Fíggjarætlanin hjá Bókasavninum fyri 2022 er komin til ummælis hjá Nes kommunu.
Á fundi 13.04.2021 mælir Mentanarnevndin til at taka undir við
fíggjarætlanini 2022 hjá Bókasavninum, soleiðis sum hon er uppsett.
Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Tilmælini hjá Mentanar- og Fíggjarnevndini vórðu einmælt
samtykt.

Mál nr. 65/2021 Dagføring av Heygsvegi

ALMENT

J. nr. 1201-5-2021
Neyðugt er at fremja ymiskt arbeiði, serliga parkeringsøki, á Heygsvegi, tí fólk flyta inn í íbúðurnar í
desember mánaði í ár. Teknistovan í Gøtu hevur gjørt kostnaðarmeting av arbeiðinum.
Á fundi 14.04.2021 mælir Tekniska nevnd til at gera arbeiðið sambært
kostnaðarmetingini frá Teknistovuni í Gøtu. Mælt verður eisini til at Tekniska deild
fer í samráð við Teknistovuna í Gøtu um at grótfyllan til Heygsveg verður tikin, um
tað ber til, á økinum norður fyri Rætt fyri at fáa ein minni kostnað.

10

Bygdaráðsfundur
Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilmælinum hjá Teknisku nevnd og vísir til eykajáttanina, sum er
undir viðgerð.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt
samtykt.

Mál nr. 66/2021 – Gjald fyri vatn til skip

ALMENT

J. nr. 1502-2-2021
Verandi gjald fyri vatn og rusk er kr. 250 á havnalagnum á Toftum.
Tá eitt skip tekur stórar nøgdir av vatni, so samsvarar gjaldið ikki við nøgdina. Aðrar havnir hava
vatngjald á 18 til 20 kr. pr. tons.
Umsjónarmaðurin í Tofta havn mælir til, at gjaldið fyri vatn verður ásett til 20 kr. pr. tons.
Samstundis mælir hann til, at avgjaldið fyri rusk framhaldandi verður kr. 250.
Á fundi 14.04.2021 mælir Tekniska nevnd til at gjaldið fyri vatn til skip verður kr.
20 pr. tons, og at gjaldið til fyri rusk framhaldandi verður kr. 250.
Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilmælinum hjá Teknisku nevnd.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt
samtykt.

Mál nr. 67/2021 Umsókn um ymiskt arbeiði í Barnagarðinum

ALMENT

J.nr. 1802-1-2021
Nes kommuna hevur móttikið umsókn frá Barnagarðinum 24. mars um ymiskt arbeiði, sum verður
mett er neyðugt at gera. Serligur dentur verður lagdur á 3 øki:
Vegur til barnagarðin/vøggustovuna og parkeringsøkið:
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Garðurin/útiøkið:
Víðari arbeiði við trivnaðarkanningini:
Á fundi 13.04.2021 mælir Trivnaðarnevndin til at játta kr. 100.000 til útiøkið og at
arbeiðið verður gjørt í samráð við Trivnaðarnevndina og Teknisku deild. Eisini
verður mælt til, at Tekniska deild og Tekniska nevnd finna eina loysn viðvíkjandi
ferðsluforðingum og skelting. Trivnaðarnevndin mælir harafturat til at játta kr.
30.000 til viðgerð av trivnaðarkanningini vm.
Á fundi 14.04.2021 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum frá
Trivnaðarnevndini.
Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilmælunum frá Trivnaðarnevndini og Teknisku nevnd og at
peningurin kr. 100.000 til útiøkið verður tikin av Ábøtur á stovni
og kr. 30.000 av stovninum Barnagarður.
Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini, Teknisku nevnd og
Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 68/2021 Gjald fyri bingjupláss
J.nr. 1502-1-2021

ALMENT

Spurningurin um eitt møguligt gjald fyri at hava bingju standandi á havnaøkinum hevur verið frammi í
Teknisku nevnd.
Verandi gjøld hjá Nes kommunu eru:
- 450 kr. árliga (20 fót)
- 900 kr. árliga (40 fót)
Víst verður annars til prísir í øðrum kommunum.
Á fundi 14.04.2021 mælir Tekniska nevnd til at broyta gjaldið til at vera 5 kr. um
dagin fyri 20 fót bingjur og 10 kr. um dagin fyri 40 fót bingjur.
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Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilmælinum hjá Teknisku nevnd. Hetta fær virknað frá 1. januar
2022, men verður fráboðað eigarunum sum skjótast.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt
samtykt.

Mál nr. 69/2021 Umsókn um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 474r
J.nr. 1201-2-2021

ALMENT

Í teldubrævi móttikið 09.03.2021 søkja Rósa og Frits Eið um byggiloyvi av sethúsi á matr. nr. 474r á
Lýðarsvegi 31.
Vídd á grundstykkinum er 672 fermetrar.
Vìdd á húsinum er 120 fermetrar
Viðheft eru tekningar

Á fundi 14.04.2021 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi sambært
byggireglunum og ávísing frá Teknisku deild.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 70/2021 Broyting av byggisamtyktini fyri økið omanfyri Regna- og Høganesvegi
ALMENT
J.nr. 1203-2-2021
Í sambandi við at kommunan ætlar at bjóða út byggiøkir – eitt nú til íbúðir og/ella raðhús, er neyðugt
at broyta byggisamtyktina.
Fyri Regnavegin skal F-økið (til ítróttarhallir og -vallir, bygdahús, spælipláss, parkeringspláss o.s.fr.)
norðanfyri brunnarnar broytast til B-øki, sum er til bústaðir. Samstundis skal B-økið víðkast longur
eystureftir samsvarandi tekningum frá Teknistovuni í Gøtu.
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Bygdaráðsfundur
Fyri Høganesvegin eru fleiri møguleikar, ið krevja nærri umrøðu. Økið er fyri tað mesta B-øki, har
íbúðir kunnu byggjast á, men eisini A-øki, har handlar og umsiting kann byggjast á. Økið kann
broytast til A2 sum loyvir íbúðarbygging. Eystureftir er E1-øki, sum er til almennar stovnar. Nes
kommuna hevur møguliga tørv á eitt nú nýggjum barnagarði innan leingi, so spurningurin er um E1
skal liggja sum tað er, meðan Teknistovan tillagar tekningarnar eftir byggisamtyktini sum hon er.
Á fundi 14.04.2021 mælir Tekniska nevnd til at broyta byggisamtyktina fyri Nes
kommunu soleiðis, at á Høganesi verður A-økið broytt til A2-øki og partur av
frílendisøkið omanfyri sambært tekning frá Teknistovuni í Gøtu. Byggisamtyktin
fyri Regnaveg verður broytt sambært skjølum frá Teknistovuni í Gøtu.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 71/2021 - Útstykking á Ólavsvegi
J. nr. 200002-2-2021

ALMENT

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.

Á fundi 10.02.2021 mælir Tekniska nevnd til at Teknistovan í Gøtu ger arbeiðið
klárt at bjóða út sum skjótast.
Seks arbeiðstakarar vórðu bodnir at geva tilboð uppá at gera Ólavsveg sambært tiboðstilfari frá
Teknistovuni í Gøtu. Tá ið freistin var farin 8. apríl kl. 14, var fundur á kommunuskrivstovuni í Nes
kommu, har innkomnu tilboðini, fýra í tali, vórðu latin upp.
Hesin parturin av arbeiðinum á Ólavsvegi var av Teknistovuni mettur til at kosta kr. 2,2 mió.
Teknistovan í Gøtu hevur kannað tilboðini og mælir til at taka av lægsta tilboðnum, sum er frá JHR.
Á fundi 14.04.2021 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum frá
Teknistovuni í Gøtu, sum er tilboðið frá JHR.
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Bygdaráðsfundur
Á fundi 20.04.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilmælinum hjá Teknisku nevnd og at játta kr. 1.919,650 av
stovninum Byggibúning.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt
samtykt.

Mál nr. 72/2021 Umsókn um uppíbygging matr. nr. 467

ALMENT

J. nr. 1201-4-2021
Danny R. Kecthan søkir um byggiloyvi til at leingja teirra hús á Regnavegi 42, matr. nr. 467.
Á fundi 14.04.2021 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi sambært innsendu
tekningum, galdandi byggireglum og ávísing frá Teknisku deild.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.
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