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Mál nr. 1/2022 – Uttanumøkið í Barnagarðin/Vøggustovuna
J.nr.: 1801-10-2021
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ALMENT

12. oktober 2021 vóru umboð frá barnagarðinum og vøggustovuna á fundi í Trivnaðarnevndini, har
tey settu fram ynski um at fáa betri umstøður í garðinum, sum kunnu gagna børnunum í dagliga
spælinum.
Semja varð um, at fáa sakkøn fólk á staðið fyri at fáa hugskot og tilboð uppá, hvat kann gerast.
Aftaná at hava havt ástaðarfundir við viðkomandi partar, har tosað varð um viðurskiftini, var semja
um at biðja um tilboð frá Arta og Innsport.

Bygdaráðsfundur
Arta hevur sent kommununi trý ymisk tilboð. Tvey til barnagarðin og eitt til vøggustovuna:
Innsport hevur sent kommununi tvey tilboð. Eitt til barnagarðin og eitt til vøggustovuna:
Tilboðini eru gjøgnumgingin saman við umboðum fyri Barnagarðin. Tilmæli er komið frá
barnagarðinum um, at tey ynskja at taka av tilboð 2 frá Arta,og tey ynskja ikki at taka av nøkrum til
vøggustovuna. Vøggustovan ynskir heldur at fáa húsavørðin at gera arbeiðið eftir avtalu sambært
ásettu játtanina í fíggjarætlanini.
Á fundi 18.01.2022 mælir Trivnaðarnevndin til, eftir tilmæli frá Barnagarðinum,
at taka av tilboð 2 frá ARTA á kr. 250.858 (v/kommunu-mvg). Harafturat verður
mælt til, at avtala verður gjørd við húsavørðin um at gera arbeiðið eftir avtalu
við Vøggustovuna sambært fíggjarkarminum.
Á fundi tann 19.01.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum
hjá Trivnaðarnevndini.
Á fundi 25.01.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá
Trivnaðarnevndini og Teknisku nevnd til at peningurin til Barnagarðin verður
tikin av stovnunum “Barnagarður íløga” og til Vøggustovuna verður
peningurin tikin av stovninum “Ábøtur á stovnar”.
Tilmælini hjá Trivnar-, Teknisku- og Fíggjarnevndini vórðu
einmælt samtykt.

Mál nr. 2/2022 - Uttanumøkið í Frítíðarskúlanum
J.nr.: 8206002-1-2017

ALMENT

Í samband við at útbyggingin í Frítíðarskúlanum er liðug, hevur ynski verið um at fáa betra um
uttandura umstøðurnar.
Kommunan hevur í tí sambandi fingið tilboð uppá útiøkið frá Arta og Innsport.
Tilboðini eru gjøgnumgingin saman við umboðum fyri Frítíðarskúlan.

Á fundi 18.01.2022 mælir Trivnaðarnevndin til, eftir tilmæli frá
Frítíðarskúlanum, at taka av tilboðnum frá Innsport á kr. 123.535,-.

Bygdaráðsfundur
Á fundi tann 19.01.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum
hjá Trivnaðarnevndini.
Á fundi 25.01.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælunum hjá
Trivnaðarnevndini og Teknisku nevnd. Mælt verður til at kr. 100.000 verða
tiknar av stovninum “Frítíðarskúlin íløga” meðan restin verður tikin av
stovninum “Ábøtur á dagstovnar”.
Tilmælini hjá Trivnaðar-, Teknisku- og Fíggjarnevndini vórðu
einmælt samtykt.

Mál nr. 3/2022 - Intranet til stovnarnar
J.nr.: 1801-11-2021

ALMENT

Fyrr í vetur hava umboð fyri Intra verið hjá Nes kommunu og havt eina framløgu um eina skipan,
eitt føroyskt intranet. Í skipanini ber einfalt, lætt og effektivt til at samskifta innanveggja í
fyritøkum/stovnum og út til brúkarar.
Intranetið riggar bæði á teldu, teldli og telefon. Tað er einfalt, lætt og effektivt at fáa atgongd til
skjøl og nýta hesi sera hentu amboðini.
Intranetið er sera væl egnað til smærri og størri fyritøkur, kommunur, stovnar skúlar o.o. boðar
fyritøkan frá.
Í framløguni varð dentur lagdur á, at skipanin lýkur øll krøv í dátuverndarlógini.
Á fundi 16.11.2021 mælir Trivnaðarnevndin til at kanna aðrar skipanir.
Síðani hevur fyrisitingin kannað aðrar møguleikar og somuleiðis spurt seg fyri, hvussu skipanin frá
Intra roynist.Viðheftir eru upplýsingar hesum viðvíkjandi.
Skipanin frá Intra kostar eingangsgjald at keypa. Síðani kemur eitt mánaðargjald, sum bæði er fyri
Barnagarðin og Frítíðarskúlan. Í hesum gjaldi er íroknað óavmarkað tænasta (support). Skipanin
væntast at verða virkin frá apríl.

Á fundi 18.01.2022 mælir Trivnaðarnevndin til at taka av tilboðnum frá Intra og
játta kr. 31.000 fyri 2022.

Bygdaráðsfundur
Á fundi 25.01.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá
Trivnaðarnevndini og at peningurin verður tikin av stovninum
”Barnagarðurin”.
Tilmælini hjá Trivnaðar- og Fìggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 4/2022 – Umsókn um stuðul til Summartónar 2022
J.nr. 2201-5-2021

ALMENT

Í umsókn, dagfest tann 2. desember, søkir Kristian Blak um fíggjarligan stuðul til Summartónar
2022.
Summartónar er afturvendandi tónleikafestivalur við bæði føroyskum og altjóða framførslum.
Summartónar hevur gjørt avtalu um at hava tríggjar konsertir í Fríðrikskirkjuni í ár. Útreiðslurnar
fyri konsertirnar í Fríðrikskirkjuni eru mettar til 31.200 kr. Summartónar klára at fíggja 16.500 kr
sjálvi. Tey hava sostatt tørv á 14.700 kr, sum tey søkja Nes kommunu um at della.
Á fundi 18.01.2022 mælir Mentanarnevndin til at játta stuðul á
kr. 14.700.
Á fundi 25.01.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá
Mentanarnevndini. Peningurin verður tikin av stovninum “Stuðul til mentan”.
Tilmælini hjá Mentanar- og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 5/2022 – Umsókn um stuðul til bókaútgávu
J.nr: 2003-1-2022

ALMENT

Í umsókn, dagfest 22. desember 2021, verður søkt um fíggjarligan stuðul til bókaútgávu um
sluppina “Anna”, sum gekk burtur 4. apríl 1924.
Syrgiliga vanlukkan hevði stórar avleiðingar fyri Tofta bygd. Eftir sótu 7 einkjur og 29 børn, sum
høvdu mist mann og pápa. Umsøkjararnir vísa á, at teir meta tað vera sera týdningarmikið at festa
hendingina á blað fyri veruliga at lýsa avleiðingarnar, hon hevði á bygdasamfelagið.

Ætlanin er at byggja bókina upp soleiðis, at hon lýsir sjálva vanlukkuna, hvørjir menn fórust,
hvussu tey eftirsitandi, t.e. serliga konur og børn, komu undan, og hvussu tey upplivdu vanlukkuna,

Bygdaráðsfundur
ávirkanina á bygdina og aðrar bygdir, sum mistu, langtíðarávirkan av vanlukkuni og øðrum
sjóvanlukkum á Føroyar. Harafturat at lýsa, hvaðani sluppin Anna kom, um vit hava heimsmet í
sjóvanlukkum, eitt yvirlit yvir aðrar sjóvanlukkur upp gjøgnum árini, um tað ber til at læra nakað av
eini slíkari vanlukku, hvussu stór menningin í Føroyum annars hevur verið heilt frá seks- og
áttamannaførunum og so framvegis.

Á fundi 18.01.2022 mælir Mentanarnevndin til, at umsóknin verður viðgjørd í
samband við Fíggjarætlanina 2023 og miðjar ímóti at seta kr 40.000 av í 2023.
Á fundi 25.01.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá
Mentanarnevndini.
Tilmælini hjá Mentanar- og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 6/2022 – Umsókn um stuðul til spælipláss
J.nr: 403002-1-2021

ALMENT

Í umsókn, dagfest tann 22. desember, søkir borgari, vegna íbúgvararnar í økinumk við Gaddavegin ,
um fíggjarligan stuðul á 25.000 kr til at útbyggja spæliøkið oman fyri sparkivøllin á Gadd.
Umsøkjarin vísir á, at borgarar í økinum takka fyri tað, sum er játtað í 2021. Peningurin er brúktur
at keypa tvey spælihús og tilfar til betongplattar at festa húsini á. Harumframt varð neyðugt at brúka
restina av peninginum til at stoypa ein garð í niðaru síðu av økinum, tí tað er høgt omanav. Arbeiðið
varð gjørt av sjálvbodnum í grannalagnum.
Um peningur verður játtaður í 2022, er ætlanin at keypa reiggjustativ, tilfar til sandkassa, at gera
rekkverk og at mála.
Á fundi tann 18.01.2022 mælir Mentanarnevndin til at játta stuðul á kr. 25.000,-.
Á fundi tann 19.01.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum
hjá Mentanarnevndini.
Á fundi 25.01.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælunum hjá
Mentanarnevndini og Teknisku nevnd og mælir til at pengarnir vera tiknir av
stovnininum “Sparkivallir og spælipláss”.
Tilmælini hjá Mentanar-, Teknisku og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Bygdaráðsfundur
Mál nr. 7/2022 – Køkur og venjingarrúm á Svangaskarði
J.nr: 2802-1-2022

ALMENT

Vegna Nes kommunu hevur Teknistovan verið á ástaðarfundi á Svangaskarði saman við HFS. Til
umrøðu var, hvat kann gerast fyri, at køkurin framyvir kann fáa góðkenning frá HFS. Síðani hevur
Teknistovan gjørt eina kostnaðarmeting, sum vísir, at tað ikki er so kostnaðarmikið at fremja
broytingarnar, sum skulu til fyri at fáa góðkenningina. Sí viðlagda skjal.
11. januar 2022 var ástaðarfundur, har Teknistovuna, borgarstjórin, húsavørðurin og allir
viðkomandi partar í húsinum luttóku. Niðurstøðan varð at mæla Nes kommunu til at gera so mikið
av arbeiði, at køkurin framhaldandi verður góðkendur av HFS.
Húsavørðurin vil átaka sær at fara undir umvælingarnar. Hann mælir til, at hann fær loyvi at tilkalla
ein mann afturat sær. Teknistovan verður ráðgevandi og fer at kanna nærri tilfar og prísir.
Somuleiðis varð tosað um, at venjingarhølið er ov lítið. Stórt ynski er um at fáa víðkað hetta. Talan
er um at flyta forrammurnar í verandi høli út (fram). Á henda hátt verður millumgongin brúkt nógv
skynsamari, enn sum nú er. Við hesi broyting fer ikki at bera til at ganga inn til vøllin hjá
almenninginum á hesi leið. Hetta er eingin forðing fyri at fremja arbeiðið, tí hetta kemur kortini sum
eitt krav. Við hesi ætlaðu broyting fer at bera til at ganga beinleiðis frá tí eina umklæðingarrúminum
inn í venjingarhølið. Hetta er ein stórur fyrimunur.
Almenningurin, sum ætlar at nýta venjingarrúmið, fer ikki at merkja nakra broyting.
Hendan ætlan krevur nakað av arbeiði. Flísarnar skulu takast upp, gólvfundament stoypast og gólv
leggjast á. Loftið kann gerast á sama hátt sum í verandi høli.
Húsavørðurin vil eisini átaka sær at fara undir arbeiðið. Hann mælir til, at hann kann tilkalla ein
mann afturat sær.
Eisini er góður møguleiki fyri at fáa sjálvbodna arbeiðsmegi, so avsetti peningurin til umvælingar
av Ítrórrarhúsinum fyri 2022 kann røkka sum longst og til so stórt gagn sum møguligt.
Teknistovan er ráðgevandi, kannar, hvat tilfar skal brúkast og metir um kostnaðin saman við
húsavørðinum.
Á fundi 18.01.2022 mælir Mentanarnevndin til, at nevndu ábøturnar vera
gjørdar í køkinum og í venjingarrúminum á Svangaskarði. Húsavørðurin
stendur fyri arbeiðinum og fær onkran at hjálpa sær.
Á fundi tann 19.01.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum
hjá Mentanarnevndini.
Á fundi 25.01.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælunum hjá
Mentanarnevndini og Teknisku nevnd, og at játtanin upp til kr. 300.000 á
stovninum “Svangaskarð íløga” verður brúkt til endamálið.

Bygdaráðsfundur
Tilmælini hjá Mentanar-, Teknisku og Fíggjarnevndini
vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 9/2022 - Felagskommunal reglugerð um óljóð frá skipum –
J.nr.: 1601-1-2021

ALMENT

Endamálið við felagskommunalu reglugerðini um óljóð á skipum er at áseta felags reglur um
lágfrekvent motorljóð og um óneyðugan larm frá skipum, sum liggja við bryggju í kommunalari
havn.
Reglugerðin byggir á úrslitini frá tilsamans 273 ljóðmátingum í havnum, í bústaðarøkjum og inni í
bústøðum kring landið. Mátingarnar, sum fóru fram á sumri og á heysti 2021, eru framdar eftir
altjóða standardi, og eru síðani viðgjørdar við einari røð av greiningum og hagfrøðiligum
útrokningum. Staðfest varð í hesum arbeiði, at tað er rættast at máta ljóðið 25 metrar frá skipssíðuni
(og ikki t.d. inni í einstøkum húsum).
Eftir samskifti millum kommunal umboð og landsins umhvørvismyndugleika eru felags markvirði
ásett fyri lágfrekventum motorljóðið. Markvirðini verða sett í verk 1. januar 2022 og eru stigvíst
lækkandi komandi trý árini:
TALVA 1: Markvirði
Frá 1. januar
Frá 1. juli
Frá 1. januar
(einstøk skip, 25 m frá
2022
2023
2025
skipssíðu)
Kl. 23-07
58 dB
56 dB
54 dB
Kl. 07-23
60 db
58 db
56 dB

TALVA 2: Markvirði (fleiri
skip lið um lið, 25 m frá
skipssíðu)
Kl. 23-07
Kl. 07-23

Frá 1. januar
2022

60 dB
60 db

Frá 1. juli
2023

58 dB
60 db

Frá 1. januar
2025

56 dB
58 dB

Felags skráseting fyri brot á reglugerðina verður gjørd og í evsta føri kunnu skip fáa boð um, at tey
ikki sleppa í nakra føroyska havn. Reglugerðin verður umsitin í felag millum havnirnar og
havnarmyndugleikarnir skulu tí halda seg til mátingar o.a. hvør hjá øðrum. Tað merkir millum
annað, at verður eitt skip víst úr einari havn vegna ov høgt motorljóð, so sleppur skipið ikki inn í
aðra havn uttan, so at grundleggjandi fortreytir eru broyttar.

Bygdaráðsfundur
Fyri Kommunufelagið hevur okkara havnarnetverk staðið fyri arbeiðinum við reglugerðini. Í
netverkinum eru umboð fyri allar stóru (ídnaðar)havnirnar í Føroyum og skrivstovuna hjá
Kommunufelagnum.
Fyrsta eftirmetingin av reglugerðini verður í seinasta lagi í 2023.
Í sambandi við arbeiðið at áseta markvirðið varð harumframt semja í havnarnetverkinum um at
áseta ein felags leist fyri at basa óneyðugum larmi frá skipum og skipavirksemi í kommunalum
havnum. Reglugerðin hevur tí eisini ásetingar um hetta.

Á fundi tann 19.01.2022 mælir Tekniska nevnd til at samtykkja reglugerðina sum
hon er uppsett.
Á fundi 25.01.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá
Teknisku nevnd.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 10/2022 - Íbinding í landsvegin við tunnilsmunnan í Rókini
J.nr. 1301-1-2021

ALMENT

Eftir nakað av samskifti søkir Nes kommuna tann 7. juli 2021 Landsverk um loyvi til íbinding í
landsvegin við tunnilsmunnan í Rókini.
Loyvi umfatar atkomuveg til tveir matriklar: 120a og 121.
Tann 15. desember 2021 kemur játtandi svar við ávísum treytum frá Landsverki. M.a., at kommunan
ber allar útreiðslur av arbeiðnum at gera íbindingina.
Lendið, har vegurin kemur at liggja, eigur Landsverk.

Á fundi tann 19.01.2022 mælir Tekniska nevnd til at flyta skelti og at planera
íbindingina, men annars at bíða við restini til tað kann gerast ein heildarloysn fyri
økið.
Á fundi 25.01.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við Teknisku nevnd og
at peningurin fer av stovninum “Vegir”.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Bygdaráðsfundur
Mál nr.11/2022 - Sundurbýti matr.nr. 120a í Rók
J.nr. 234022-1-2020

ALMENT

Eftir drúgva tilgongd viðvíkjandi jarðarluti matr.nr.120a í Rók, har 2 umsóknir um keyp av hesum
luti fyriliggja, var atkoman til hendan lutin ein afturvendandi spurningur fyri at fáa viðgjørt
umsóknirnar.
Sum partur av hesum luti vóru eisini atkomuvegirnir til grannaognirnar í viðgerðini. Hesir vegir (sum
hava íbinding í Rókavegin), liggja rættiliga høgt í mun til matr.nr. 120a, og høvdu verið sera
óhóskandi til møguliga atkomu.
Nú er ein nýggj støða við hesum luti, tí Landsverk hevur játtað loyvi til íbinding niðanifrá.
Tí verður Tekniska nevnd biðin um at viðgera, um kommunan skal ogna sær lendið, og um ja, hvør
umsøkjari skal fáa lendi til keyps.

Á fundi tann 19.01.2022 mælir Tekniska nevnd til, at kommunan ognar sær lendið,
at sundurbýti verður sambært viðlagda korti. Umsøkjarin, sum var fyrst við
skrivligari umsókn, fær stykkið til keyps. Atkoman til stykkið verður niðanífrá.
Keyparin av lendinum ber kostnaðin av atkomuvegi.
Á fundi 25.01.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá
Teknisku nevnd.
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.

Mál nr. 12/2022 – Mótmæli í samband við ferðsluforðingar
J.nr.: 1301-2-2021

ALMENT

Í kjalarvørrinum av samtykt frá bygdaráðsfundi 30.08.2021 um at umrøða ferðsluforðingar á
Nesvegi í samband við fíggjarætlan 2022, er mótmæli komið frá borgara, fyrst munnliga og síðan í
skrivi 18. november 2021.
Í mótmælisskrivinum verður mett, at avgerðin at seta upp ferðsluforðingar vantar sakliga viðgerð og
tekur bert atlit til nakrar fáar borgarar í økinum, meðan hon er til ampa fyri munandi fleiri borgarar.
Harafturat verður víst á, at ein betri loysn hevði verið at fingið parkerðu bilarnar av høvuðsvegnum
við parkeringsforboði, til tess at betra um sýnið. Eisini verður ført fram, at tað er óvanligt at hava
hámarksferð á 30km/t á einum góðum vegi.

Bygdaráðsfundur
Á fundi tann 19.01.2022 mælir Tekniska nevnd til at halda fast við ætlanini um
ferðsluforðingar við atliti til, at tað eru børn í økinum, og at bilarnir ikki virða
hámarksferðina á 30km/t. Mælt verður til at fremja samtyktina í eini royndartíð.
Tilmæli hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

