
Samandráttur av bygdaráðsfundi 30.08.2021  
 

Bygdaráðsfundur 30.08.2021 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 

Marjun Gaardbo, skrivari  x 

  

Til viðgerðar: 

Mál nr. 110/2021 Loft í Frítíðarskúlanum 

Mál nr. 111/2021 Durur í Barnagarðinum 

Mál nr. 112/2021 Rudding í sjónum framvið keiøkinum 

Mál nr. 113/2021 Ymiskt arbeiðið at gera í Endurnýtsluvirkinum 

Mál nr. 114/2021 Umsókn um uppískoytisstykki 

Mál nr. 115/2021 Umsókn um at leiga vatnskúrin 

Mál nr. 116/2021 Broyting av byggisamtykt 

Mál nr. 117/2021 Áheitan um ferðsluforðingar 

Mál nr. 118/2021 Umsókn um byggiloyvi til bilhús  

Mál nr. 119/2021 Afturlatið 

Mál nr. 120/2021 Afturlatið 

 

 

Mál nr. 110/2021 Loft í Frítíðarskúlanum - ALMENT 

J.nr: 8206002-1-2021 

 

Í samband við umbygging av gamla partinum av Frítíðarskúlanum er ynski komið um at brúka eitt 

meira ljóðdoyvandi loft í kjallarahæddini.  

 

Umframt útreiðslur til sjálvt loftið, so verða útreiðslur til ávísa umlegging av el-innstallatiónum. 

 

Kostnaðarmeting frá Fuglark er áljóðandi kr. 66.573 u/mvg. 

 

Á fundi 17.08.2021 mælir Trivnaðarnevndin til at leggja 

ljóðdoyvandi loft sambært kostnaðarmeting frá Fuglark. 

 

Á fundi 18.08.2021 mælir Tekniska nevnd at taka undir við 

tilmælinum frá Trivnaðarnevndini. 
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Á fundi 24.08.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælunum hjá 

Trivnaðarnevndini og Teknisku nevnd. Peningurin verður tikin av 

stovninum Frítíðarskúlin, íløga.   

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini, Trivnaðarnevndini og Teknisku 

nevnd vórðu einmælt samtykt. 

 

 

 

Mál nr. 111/2021 Dururin í barnagarðinum - ALMENT 

J.nr: 1802-3-2021 

 

Eftir áheitan frá leiðaranum í barnagarðinum hevur Nes kommuna heitt á 

Teknistovan í Gøtu um at fáa gjørt uppskot til nýggjan dur í barnagarðinum.  

 

Teknistovan hevur tvey uppskot. Fyrra uppskotið er at broyta takið, leingja 

mønuna og síðan gera eitt hálvtak omanfyri inngongdina. 

 

Seinna uppskotið er bert at gera eitt hálvtak oman fyri inngongdina. 

 

Kostnaðarmeting frá Teknistovuni er áljóðandi kr. 80.000 fyri fyrra uppskotið, og 

kr. 30.000 fyri seinna uppskotið. 

    

Á fundi 17.08.2021 mælir Trivnaðarnevndin til at taka av uppskoti 2 

og bert gera eitt hálvtak. 

   

Á fundi 18.08.2021 mælir Tekniska nevnd til at 

taka undir við Trivnaðarnevndini. 

 

Á fundi 24.08.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við 

tilmælunum hjá Trivnaðarnevndini og Teknisku 

nevnd. Peningurin skal takast av stovninum Ábøtur 

á dagstovnar.  

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini, Trivnaðarnevndini og Teknisku 

nevnd vórðu einmælt samtykt. 

 

 

 

Mál nr. 112/2021 Rudding í sjónum framvið keiøkinum - ALMENT 

J.nr. 1502-5-2021 

 

Tilboð er komið frá veitara um at rudda framvið keiøkinum á Toftum. 
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Tilboðið ljóðar á kr. 30.240 u/MVG. Tá eru tveir kavarar og tveir mans á landi, sum arbeiða í tveir 

dagar. Arbeiðið fevnir um alt leyst tilfar, sum kann takast upp við hond, út til 10m frá keiini. Tað 

tilfarið, sum krevur kranabil ella trukk, verður ikki tikið, men endar verða settir á, so tað er klárt at 

taka upp.  

 

Í samband við arbeiðið má kommunan samskipa burturbeining, kranabil, trukk og ferðsluna á 

kajøkinum.  

Á fundi 17.08.2021 mælir nevndin Burðardygd til at málið verður 

tikið við í viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 2022.  

 

Á fundi 24.08.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá 

Burðardygd um at málið verður tikið við í viðgerðini av 

fíggjarætlanini fyri 2022.  

  Høgni Hansen var úti undir viðgerðini. 

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini og nevndini Burðardygd vórðu 

einmælt samtykt. 

  Høgni Hansen var úti undir viðgerðini 

 

Mál nr. 113/2021 Ymisk arbeiði at gera í Endurnýtsluvirkinum - ALMENT 

J.nr. 1401-1-2021 

 

Nevndin Burðardygd hevur sett í verk eina støðumeting av Endurnýtsluvirkinum.  

 

Ástaðarfundur var við nevndini Burðardygd 18.05.2021, umboð fyri Teknisku deild og umboð fyri 

IRF.  

 

Prátað varð um framtíðarætlanir, menning av bingjuplássinum. IRF hevði framløgu um teirra 

virksemið og lýsti, hvussu støðan er í Endurnýtsluvirkinum í Nes kommunu.  

 

Uppskot um, hvussu batar kunnu gerast er síðan gjørt. Kostnaðarmeting fyri asfalt og arbeiði at 

skipa økið øðrvísi er umbiðið frá veitara. 

 

 

Á fundi 15.06.2021 mælir nevndin Burðardygd til at kanna aðrar 

møguleikar við betong og tilhoyrandi kostnaðarmeting og at beina 

málið í Teknisku nevnd. 

 

Á fundi 17.08.2021 mælir nevndin Burðardygd til at málið verður 

tikið við í viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 2022.  
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Á fundi 24.08.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá 

Burðardygd um, at málið verður tikið við í viðgerðini av 

fíggjarætlanini fyri 2022.  

Tilmælið frá Fíggjarnevndini og nevndini Burðardygd vórðu 

einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 114/2021 Umsókn um uppískoytisstykki – Edmund Jacobsen - ALMENT 

J. nr. 1205-5-2021 

 

Í umsókn 13.07.2021 søkir Edmund Jacobsen um at keypa nakrar metrar afturat upp í sítt 

grundstykki matr. 440b.  

Hann skjýtur upp, at markið verður árakað markið hjá grannanum matr. nr. 758.  

 

Á fundi 18.08.2021 mælir Tekniska nevnd til, at umsøkjarin fær loyvi at ogna 

sær uppískoytisstykkið, sum verður árakað markið hjá grannanum matr. nr. 

758. 

 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 115/2021 Umsókn um at leiga vatnskúrin  - ALMENT 

J.nr. 1206-5-2021 

 

Í umsókn 14.07.2021 søkir fyritøka um at leiga vatnskúrin á havnalagnum hjá kommununi. 

Endamálið er at brúka skúrin til goymslu. 

 

Á fundi 18.08.2021 mælir Tekniska nevnd frá, at umsøkjarin fær loyvi at leiga 

vatnskúrin grundað á, at kommunan sjálv hevur brúk fyri goymsluplássinum. 

  

  Jan Højgaard var úti undir viðgerðini. 

 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

  Jan Højgaard var úti undir viðgerðini. 

 

Mál nr. 116/2021 Broyting av byggisamtykt - ALMENT 

J.nr. 1203-1-2021 

J.nr: 1203-2-2021 

 

Á bygdaráðsfundi 22.03.2021 samtykti bygdaráðið at broyta byggisamtyktina fyri matr. nr. 415o og 

415p frá at vera A-øki til A2-øki. 
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Á bygdaráðsfundi 14.04.2021 samtykti bygdaráðið 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.  

 

Nes kommuna legði broytingarnar í byggisamtyktini út til almenna hoyring. Tá ið freistin var farin 

tann 16.07.2021, vóru tvær viðmerkingar komnar inn.  

 

Ein borgari kom við einum broytingaruppskoti, har hann skjýtur upp, at partur av A2 økinum verður 

broytt til eitt F øki, so at kommunan tryggjar eitt samlingsøki/spælipláss.  

 

Ein annar borgari mótmælir at broyta byggisamtyktina norðanfyri vatnbrunnarnar. Hann mælir 

heldur til at broyta eitt longri strekki sunnan fyri vatnbrunnarnar. 

Viðv. byggisamtyktini fyri matr. nr. 415o og 415p: mælir sami borgari frá broytingini. 

Viðv. broytingini á Høganesvegnum: mótmælir hesin borgari at byggisamtyktin verður broytt 

omanfyri Høganesvegin.  

 

Á fundi 18.08.2021 hevur Tekniska nevnd viðgjørt viðmerkingarnar. Tekniska 

nevnd mælir til at halda fast við upprunaligu ætlanirnar. 

 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 117/2021 Áheitan um ferðsluforðingar - ALMENT 

J.nr: 1301-2-2021 

 

Í telduposti 12.08.2021 sendir borgari áheitan um at fáa ferðsluforðingar á Nesvegi. Hann býr 

saman við familjuni á Nesvegi, og har koyra bilar við nógvari ferð.  

 

Hann sigur seg hava tosað við fleiri í grannalagnum, sum eisini ynskja, at okkurt verður gjørt við 

nógvu ferðsluna. 

 

 

Á fundi 18.08.2021 mælir Tekniska nevnd til at seta tríggjar 

ferðsluforðingar upp út eftir Nesvegi. Tekniska deild skipar 

arbeiðið. Tekniska nevnd mælir til at málið verður tikið við í 

viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 2022.  

 

 Elin á Torkilsheyggi var ikki til staðar á fundinum. 

 

Á fundi 24.08.2021 tekur Fíggjarnevndin undir við Teknisku nevnd 

og mælir til at málið verður tikið við í viðgerðini av fíggjarætlanini 

fyri 2022.  
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Tilmælið frá Fíggjarnevndini og Teknisku nevnd vórðu einmælt 

samtykt. 

 Elin á Torkilsheyggi varð úti undir viðgerðini.  

 

Mál nr. 118/2021 Umsókn um byggiloyvi til bilhús matr. nr. 762 – Atli Poulsen - ALMENT 

J.nr: 1201-22-2021 

 

Í umsókn dagfest 06.08.2021, søkir Atli Poulsen um byggiloyvi til bilhús á matr.nr. 762, sambært 

viðløgdu skjølum. 

 

Grannaloyvi fyriliggur. 

 

Á fundi 18.08.2021 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi til bilhús 

sambært viðløgdu skjølum. 

 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 119/2021 - AFTURLATIÐ 

J.nr. 1205-8-2021 

 

Mál nr. 120 /2021 – AFTURLATIÐ 

J.nr: 1201-17-2021 

 

 

Kunning: 

 

Hálvársroknskapur hjá Nes kommunu 

 

 

Rakstur 2.kv. Fíggjarætl. Munur %  
§1 Kommunal fyristingar 2.491.997 5.057.000 2.565.003 50,7%  
§2 Almanna- og heilsumál 9.643.740 19.437.300 9.793.560 50,4%  
§3 Børn og ung 6.354.036 13.582.900 7.228.864 53,2%  
§4 Undirvísing 2.187.918 4.366.000 2.178.082 49,9%  
§5 Mentan og frítíð 2.214.479 4.660.000 2.445.521 52,5%  
§6 Teknisk mál 2.244.141 4.774.000 2.529.859 53,0%  
§7 Kommunal virki 1.362.759 3.693.700 2.330.941 63,1%  
Rakstur í alt 26.499.070 55.570.900 29.071.830 52,3%  

      
§20 Inntøkur v.m. -32.881.786    -63.108.000 -30.226.214 47,9%  

      
Rakstur pr. 31.06.2021 -6.382.716 -7.537.100 -1.154.384 15,3%  
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Íløgur 2.kv. Fíggjarætl. Munur %  
§2 Almanna- og heilsumál 1.637.500 2.345.000 707.500 30,2%  
§3 Børn og ung 3.286.937 6.291.000 3.004.063 47,8%  
§4 Undirvísing 15.350 950.000 934.650 98,8%  
§5 Mentan og frítíð 25.808 168.000 142.192 84,6%  
§6 Teknisk mál 2.881.307 6.950.000 4.068.693 58,5%  
§7 Kommunal virki 36.109 1.512.000 1.475.891 97,6%  
Íløgur í alt 7.883.011 18.216.000 10.332.989 56,7%  

      

Íløgur og rakstur í alt 1.500.295 10.678.900 9.178.605  86,0%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


