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Mál nr. 88/2021 Liðugtgerð av uttanumøkinum hjá Sandship

ALMENT

J. nr. 1502-4-2021
Nes kommuna og Sandship vóru á fundi 12.05.2021.
Prátað varð um planering og asfaltering rundan um nýggja útbygningin (goymsluna). Sandship
greiddu frá, at høllin er um at verða liðug, og vóna at gera brúk av henni beinanvegin.
Borgarstjórin greiddi frá, at einki er lagt av til hetta í Fíggjarætlanini fyri 2021.
Tá ið kostnaðarmeting fyriliggur, verður málið lagt fyri Teknisku nevnd og Fíggjarnevndina.
Á fundi 19.05.2021 mælir Tekniska nevnd til, at arbeiðið verður gjørt, og at
Tekniska deild samskiftir við fyritøkurnar Falkon og JHR um at planera og flyta
stórt grót sambært gjørdari kostnaðarmeting. Tekniska deild biður um tilboð
uppá asfaltarbeiðið.
Á fundi 25.05.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá
Teknisku nevnd. Mælt verður til, at flyta játtanina frá Moldgoymslan/Íløga á kr.
365.000, kr. 140.000 við inntøkum frá Kongshavnar havn, og írestandi kr.
400.000 verður fíggjað við tøkum peningi.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.
Á fundi 22.06.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilmælunum við 2. viðgerð.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt við 2. viðgerð.

Mál nr. 89/2021 Umsókn um rakstrarjáttan til Ávegishús (Halfway ouse)ALMENT
J.nr. 1801-3-2021
Í teldubrævi móttikið 01.06.2021 søkir viðgerðarstovnurin Heilbrigdi um fígging til eitt ávegishús,
ofta rópt Halfway-hús ella útslúsingarhús til rúsdrekka- og rúsevnismisnýtarar, sum hava verið í
viðgerð eftir Minnesota-viðgerðarháttinum á Heildbrigdi á Velbastað.
Húsið er ætlað sum hjálp til misbrúkarar, ið hava tørv á einum fyribilsbústaði saman við øðrum
fyrrverandi misbrúkarum í nakrar vikur ella mánaðir, í mesta lagi eitt hálvt ár. Hetta verður roknað
sum fyrstu fetini út í gerandisdagin verða tikin eftir lokna viðgerð.

Meðan teir búgva har, kunnu teir hugsavna seg um at søkja arbeiði, fáa okkurt at búgva í og fáa skil
aftur á familju- og fíggjarviðurskiftum og øðrum.
Á fundi 15.06.2021 mælir Trivnaðarnevndin til ikki at ganga umsóknini á møti,
grundað á at mett verður, at talan ikki er um kommunalt ábyrgdarøki.
Á fundi 18.06.2021 mælir Mentanarnevndin til ikki at ganga umsóknini á møti,
grundað á at mett verður, at talan ikki er um kommunalt ábyrgdarøki.
Á fundi 22.06.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilmælunum hjá Trivnaðar- og Mentanarnevndini.
Tilmælini hjá Trivnaðar-, Mentanar- og Fíggjarnevndini vórðu
einmælt samtykt.

Mál nr. 90/2021 Frítíðarskúlin – Túnið omanfyri
J.nr. 8206002-1-2021

ALMENT

Til tess at fáa hóskandi atkomu til nýggja Frítíðarskúlan omanfyri, vóru Fuglark bidnir um at gera
kostnaðarmeting.
Byggivirkið KBH er biðið um at geva tilboð, sum Fuglark samráðist nærri um.
Á fundi 15.06.2021 mælir Trivnaðarnevndin til at geva Fuglark
heimild til at samráðast um at tillaga tilboðið frá KBH.
Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboðnum frá KBH á kr.
404.145.
Á fundi 22.06.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við
tilboðnum frá KBH á kr. 404.145, og játta upp til kr. 600.000, so
onnur arbeiði í hesum sambandi kunnu gerast. Peningurin
verður tikin av tøkum peningi.
Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini, Teknisku nevnd og
Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 91/2021 Løðistøðir á Toftum

ALMENT

J.nr. 1206-3-2021
Í teldubrævi móttikið 18.05.2021 søkir Herluf Mortensen vegna SEV um at seta tvær løðistøðir á
parkeringsøkið við Toftagjógv. Eisini verður søkt um loyvi at frámerkja fýra básar við tekstinum
”EL”.
Teimum er kunnað, at kommunan er sinnað at grava kaðalveitina og stoypa fundamentini til
løðistøðirnar.
Í fyrstu atløgu verður bara onnur av løðistøðunum sett upp. Kommunan verður eisini biðin um at
frámerkja básarnar.
Á fundi 15.06.2021 mælir nevndin Burðardygd til at arbeiðið verður gjørt og at
beina málið víðari í Teknisku nevnd.
Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum hjá
Burðardygd, grava kaðalveitina og stoypa fundamentini.
Á fundi 22.06.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælunum hjá
Burðardygd og Teknisku nevnd, og at peningurin verður tikin av stovninum
Vegir.
Tilmælini hjá nevndini Burðardygd, Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu
einmælt samtykt.

Mál nr. 92/2021 Uppskot til byggiverkætlan á Høganesvegnum

ALMENT

J.nr. 1203-3-2021
Í sambandi við at økið á Høganesvegnum varð bjóðað út, komu 3 uppskot inn, áðrenn freistin var
farin. Uppskotini komu frá:
- Byggiráð
- KBH
- Steinar Hansen
Støða skal takast til, hvør av arbeiðstakarunum fær møguleika at byggja á økinum.

Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at velja uppskotið frá KBH út frá
eini heildarmeting, treytað av at uppskotið kann verða tillagað eftir ynski frá Nes
kommunu, at byrjast kann uppá arbeiðið beinanvegin og verður liðugt á vári
2023.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 93/2021 Umsókn um bilaskýli á Gaddavegi 28 - Arni Winthereig

ALMENT

J.nr. 1201-11-2021
Í teldubrævi móttikið 04.05.2021 søkir Arne Ree Winthereig um loyvi at byggja bilaskýli á
Gaddavegi 28.
Umsøkjarin er byrjaður at grava parkeringsøkið niður ájavnt við veghædd, so einki hall er á.
Endamálið er at stoypa garð víðari frá núverandi stoyping. Eisini ætlar umsøkjarin at leggja uml. 30
cm. omaná verandi stoyping, so hon er ájøvn við stoypingina á terassuni.
Tá alt økið verður stoypt, er talan um eitt 4 m breitt og 6 m langt stykki.
Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi til bilaskýlið eftir
ávísing frá Teknisku deild.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 94/2021 Umsókn um byggiloyvi til uppíbygging - John Jakobsen

ALMENT

J.nr. 1201-12-2021
Í teldubrævi móttikið 31.05.2021 søkir John Jacobsen um loyvi at byggja uppí ogn teirra á
Heygsvegi 14, matr. nr. 529.
Bygt verður á matr. nr. 478, sum er ogn teirra. Eisini hevur umsøkjarin ætlanir um at gera
parkeringsøki við pláss fyri tveimum bilum, frá Heygsvegi inn á matr. nr. 478.

Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi til uppíbygging á
matr. nr. 529, og at bygt verður á matr. nr. 478, og at parkeringsøki til 2 bilar
verður gjørt á matr. nr. 478.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.
Jan Højgaard var úti undir viðgerðini.

Mál nr. 95/2021 Umsókn um uppískoytisstykki - Jan Joensen

ALMENT

J.nr. 1201-13-2021
Í teldubrævi móttikið 20.05.2021 søkir Jan Joensen at keypa meira jørð uppí matr. nr. 357f, og tað
er frá matr. nr. 357a. Stykkið er norðanfyri húsini. Ein partur av innkoyringini til teirra hús, eiga tey
ikki og mugu eisini keypa tað.
Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at keypa partin av innkoyringini til
teirra hús og 2 metrar av stykkinum norðanfyri.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 96/2021 Selja grundstykki hjá Nk matr. nr. 746a á Høganesvegi

ALMENT

J.nr. 1205-3-2021
Tekniska deild hevur lagt til merkis, at matr. nr. 746a á Høganesvegi kann seljast til áhugaði at
byggja á.
Eftir gamlari býarskipan varð vegur lagdur ígjøgnum grundstykkið. Gamla skipanin er ikki tikin í
nýtslu og samsvarar ikki við nýggju útstykkingina á Høganesvegnum. Eingin vegur skal ganga
ígjøgnum stykkið nú, og tí er væl møguligt hjá áhugaðum at byggja á tí.
Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at matrikulera økið út til
grundstykki, og at Tekniska deild bjóðar tað út til umsøkjarar.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 97/2021 Umsókn um byggiloyvi – Andrias og Elsbet Magnussen

ALMENT

J.nr. 1201-14-2021
Í teldubrævi móttikið 05.06.2021 søkja Andrias og Elsbet Magnussen um byggiloyvi á Ólavsvegi 2,
matr. nr. 699ba.
Tey søkja loyvi sambært innsendu tekningum, tó at tey neyvan stoypa slúsuna aftanfyri húsini. Tað
merkir, at tað verður eingin hurð og einki vindeyga niðaneftir í kjallaranum.
Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi til matr. nr.
699ba, sambært innsendu tekningum og ávísing frá Teknisku deild.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 98/2021 Umsókn um byggiloyvi til garð – Eyðbjørn Hansen

ALMENT

J.nr. 1201-15-2021
Í teldubrævi móttikið 07.06.2021 søkir Eyðbjørn Hansen um byggiloyvi til garð.
Tey hava keypt ognina Høganesvegur 29, og ynskja at betra um parkeringsviðurskiftini hjá teimum.
Víst verður á, at tað standa sera nógvir bilar á koyribreytini á júst teirra teinið. Tey kunnu betra um
viðurskiftini við at gera parkeringspláss til teirra bilar omanfyri húsini og niðan móti Høganesvegin.
Søkt verður um loyvi til at grava út og byggja garð ella múr fram við Høganesvegin. Múrurin
verður uml. 2 m høgur. Fyri at gera parkeringsøkið brúkaravinarligt, verður longdin av garðinum
meginpartin av stykkinum einar 25 metrar.
Ynskir kommunan ein stuðlamúr, søkja tey um at kommunan átekur sær eyka útreiðslur av hesum
til eitt nú stoyping, graving av gongubreyt, ífylling og asfaltering av gongubreyt.
Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi til garð, og at
umsøkjarin setir seg í samband við Teknisku deild, áðrenn arbeiðið byrjar.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 99/2021 Umsókn um grundstykki – Eyðfinn Johannesen

ALMENT

J.nr. 1205-4-2021
Í teldubrævi móttikið 18.05.2021 søkir Eyðfinn Johannesen um grundstykkið norðanfyri hjá Jørleif
Jacobsen á Regnarvegi.
Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at loyva frábýti sambært umsókn.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 100/2021 Umvæling av skúlanum (klæðing)

ALMENT

J.nr. 1201-17-2021
Í samráð við Teknistovuna Gøta var arbeiðið at klæða gamla partin av skúlanum boðið út millum 3
arbeiðstakarar. Tá freistin at senda inn tilboð var farin 10. juni kl. 14.00, vóru tvey tilboð innkomin.
Teknistovan mælir til at taka av lægsta tilboðnum.
Í fíggjarætlanini 2021 eru avsettar kr. 750.000 til endamálið.
Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum frá
Teknistovuni um tilboðið frá KBH um klæðing av skúlanum áljóðandi kr.
842.835,00. Samtykt varð somuleiðis at einki gera við innandura arbeiðið fyribils.
Á fundi 22.06.2021 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá
Teknisku nevnd, og at kr. 200.000 afturat verða tiknar av tøkum peningi.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 101/2021 Heimild til Teknisku nevnd
J.nr. 1101-3-2021

ALMENT

Tekniska nevnd hevur áður fingið heimild til at avgreiða átrokandi byggimál, og onnur
teknisk mál í summarfrítíðini, og er ynski um, at soleiðis eisini verður í ár.
Á fundi 16.06.2021 mælir Tekniska nevnd til, at nevndin fær heimild at
avgreiða átrokandi byggimál í summarfrítíðini.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 102/2021 Umsókn um byggiloyvi – Beinta og Jóhan Magnus Gunrim

ALMENT

J.nr. 1201-18-2021
Í telduposti móttikið 08.06.21 søkir Jóhan Magnus Gunrim um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 267n
á Høganesvegi 95.
Tey søkja loyvi sambært viðløgdu tekningum og orkukarmi.
Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi sambært
innsendu tekningum og eftir ávísing frá Teknisku deild.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 103/2021 Sornhúsið við Heygsveg
J.nr. 10000023-97-2011

ALMENT

Sornhúsið við Heygsveg stendur til at detta niður. Sambært kortal.fo eitur tað 415v, og er sostatt
ikki partur av Regnagarðinum longur.
Fyri nú fleiri árum síðan, varð málið eisini umrøtt, men uttan endaliga niðurstøðu.
Vit eru komin har til, at neyðugt er taka støðu til, hvat skal gerast, tí húsið stendur til at detta niður
og kann skaði standast av hesum.
Á fundi 17.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at taka Sornhúsið niður, treytað av
at aðrar bindingar ikki forða hesum.

Á fundi 18.06.2021 mælir Mentanarnevndin til at taka Sornhúsið niður, treytað
av at aðrar bindingar ikki forða hesum, men at goyma og endurnýta grótið til
mentanarvirksemi í bygdini.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Mentanarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 104/2021 Máling av ítróttarhúsinum
J.nr. 1206-4-2021
Stórur tørvur hevur í longri tíð verið at fáa málað Ítróttarhúsið á Svangaskarði. Eingin peningur er
avsettur í fíggjarætlanini fyri 2021.
Biðið er um tilboð frá 3 fyritøkum:
- Fyritøka 1: 269.605 (+ 20.000 til reingerð) uttan mvg
- Fyritøka 2: Minst 320.000, men hevði ikki stundir at geva tilboð til í dag
- Fyritøka 3: Gav ikki boð. Hevur ikki stundir.
Á fundi 22.06.2021 mælir Fíggjarnevndin til at at taka av tilboðnum frá Fyritøku
1 á kr. 289.605, og at kr. 310.000 við mvg verður tikið av stovninum Svangaskarð
Íløga.
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.
Mál nr. 106/2021 Keyp av jørð við Høganesvegin
J.nr. 1203-4-2021
Nevndin skal umrøða økið omanfyri nýggju útstykkingina við Høganesvegin.
Økið er 20.669 fermetrar.
Økið, ið keypast skal, er burtur av matr. nr. 267a, Tofta bygd.
Á fundi 28.06.2021 mælir Tekniska nevnd til at keypa jørð við
Høganesvegin samsvarandi tekningum frá Teknistovuni í Gøtu.
Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 107/2021 Umsókn um spæli- og fríøki á Gaddavegnum
J.nr. 403002-1-2021
Í umsókn dagf. 04.02.2021 søkir Karl Johannesen vegna íbúgvarnar á Gaddavegi, Kvíggjarvegi og
Lýðarsvegi um pening til spæli- og fríøki á Gaddavegnum.
Talan er um keyp av spælihúsum, reiggjustativum og tílíkt.
Á fundi 28.06.2021 mælir Mentanarnevndini til at játta kr. 25.000 til útgerð til
spæliplássið á Gaddavegnum.
Tilmælið hjá Mentanarnevndini varð einmælt samtykt.

Kunning:.
Skattur:
Skatturin fyri mai gjørdist tkr. 4.344, undanfarna ár var hesin tkr. 4.207, ein meirinntøka í
mun til undanfarna ár á tkr. 137 sum er 3,3%.
Samb. Fíggjarætlan skal skatturin miðal verða tkr. 4.250, tvs. Í mai er skatturin tkr. 94 meira,
sum er 2,2%.
Skattur januar-mai tkr. 22.376
Samb. Fíggjarætlan tkr. 21.250
Meirinntøka tkr. 1.126 5,3%

