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Bygdaráðsfundur 28.03.2022 kl. 18.00 til kl. 18.30 

 

Fundarstað:  Fundarhøli 

 

Hjástødd:  Súni í Hjøllum, borgarstjóri x  

  Heini S. Kristiansen  forfall  

Høgni Hansen  x 

  Elin á Torkilsheyggi  x 

  Jan Højgaard   x 

  Petur Jákup Petersen  x 

  Rannvá í Túni Petersen  x 

Elsbet E. Magnussen, skrivari x  

  

 

 

Mál til viðgerðar: 

Mál nr. 30/2022 – Umsókn um grundstykki burtur av matr. 342a  ALMENT 

Mál nr. 31/2022 – Umsókn um byggiloyvi   ALMENT 

Mál nr. 32/2022 – Tilboð um keyp av lendi   ALMENT 

Mál nr. 33/2022 – Umsókn um byggiloyvi   ALMENT 

Mál nr. 34/2022 – Umsókn um byggiloyvi   ALMENT 

Mál nr. 35/2022 – Umsókn um seyða- og hoyggjhús   ALMENT 

Mál nr. 36/2022 – Ljós við gøtuna niðan á Gadd   ALMENT 

Mál nr. 37/2022 – Umsókn um loyvi til mastur - FT Net  ALMENT 

Mál nr. 38/2022 – Umsókn um byggiloyvi   ALMENT 

Mál nr. 39/2022 – Starvsfólkamál     ALMENT 

Mál nr. 40/2022 –      AFTULATIÐ 

Mál nr. 41/2022 – Umsókn um eyka tímar – Frítíðarskúlin  ALMENT 

Mál nr. 42/2022 – Tilboð uppá umvælingar av spælipláss og útifitness ALMENT 

Mál nr. 43/2022 –      AFTURLATIÐ 

 

Bygdaráðið góðkendi at mál nr. 43 varð tikið við, hóast tað ikki varð kunngjørt á almennu skránni.  

 

 

 

  



Bygdaráðsfundur 28.03.2022 

2 
 

Mál nr. 30/2022 – Umsókn um grundstykki burtur av matr. 342a – Jákup Hansen ALMENT 

J.nr.  1205-4-2022 

 

Í skrivi, dagfest 22.02.2022, søkir Sp/f Jákup Hansen um at fáa til keyps 1250m2  burtur av matrikkul  

nr. 342a. 

 

Theodor Poulsen, ið varar av trøðni, hevur játtað yvir fyri Sp/f Jákupi Hansen, at hann kann ogna sær 

stykkið. 

 

Á fundi 17.03.2022 mælir Tekniska nevnd til at kommunan ognar sær lendið fyri síðani 

at selja víðari til Sp/f Jákup Hansen. 

 

Á fundi 22.03.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Teknisku 

nevnd.  

  Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 31/2022 – Umsókn um byggiloyvi Høganesvegur 39 – sp/f H  ALMENT  

J.nr. 1201-2-2022 

 

Í teldubrævi, dagfest 28.02.2022, søkir Sp/f H um byggiloyvi til íbúðarbygging á matr. nr. 342c 

Høganesvegur 39. 

 

Íbúðarbygningurin er í tveimum hæddum við 3 leigu bústøðum, harav eitt leigumál er ætlað íbúgvum við 

serligum tørvi/bera brek. 

 

Teknistovan í Gøtu hevur gjøgnumgingi umsóknina. 

  

 Á fundi 17.03.2022 staðfesti Tekniska nevnd, at málið ikki er búgvi at taka støðu til. 

 

Á eyka fundi tann 24.03.2022 mælir Tekniska nevnd til at fara á ástaðarfund við Sp/f H 

fyri at fáa málið klárt til støðutakan til bygdaráðsfund 28.03.2022.  

 

Á ástaðarfundi tann 24.03.2022 varð semja um at umsøkjarin setir húsini lægri og sendir nýggjar tekningar 

inn.  

Teknistovan mælir til at játta byggiloyvi sambært innsendu tekningum tann 27.03.2022.  

 

Á eyka fundi tann 28.03.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum frá 

Teknistovuni sambært viðløgdu tekningum og játta byggiloyvi.  
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  Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 32/2022 – Tilboð um keyp av lendi     ALMENT  

J.nr. 1205-5-2022 

 

Í teldubrævi, dagfest 14.12.2021, spyr borgari, um kommunan ynskir at keypa tann partin, sum liggur 

omanfyri vegin (Lágibøur), burtur av matr. nr. 545. 

 

Tekniski leiðarin hevur havt samskifti við borgaran, sum eigur jørðina. Hann hevur sagt frá, at kommunan 

hevur heimild at keypa lendi fyri 100 kr. pr. m2. Stykkið talan er um, er 199m2 til víddar. Kostnaðurin fyri 

stykkið er kr. 19.900. 

 

Notat frá Tekniska leiðaranum: 

“Í sambandi við keyp av hesum lendi í Lágabø, skuldi verið møguleiki fyri einum nýggjum bústaði.  

Og okkara byggisamtykt loyvir einum nýtingarstigi á 0,5 fyri eldri býlingar.       

Tað kundi t.d. verið eini hús í 2 hæddum, har grundin er áleið 50m². T.v.s. 100m² búvídd. 

Um matrikuleringin verður sambært viðlagda kort, er eisini møguleiki fyri at víðka um vendiplássið.”   

 

 

Á fundi 17.03.2022 mælir Tekniska nevnd til at keypa tann partin, sum liggur omanfyri 

vegin (Lágibøur), matr. nr. 545, fyri kr. 19.900,00. 

 

Tekniska nevnd mælir eisini til at kommunan ognar sær ein part burtur av matr. nr. 

546, sum liggur uppat matr. nr. 545. 

 

Á fundi 22.03.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Teknisku 

nevnd og at peningurin verður tikin av stovninum “Byggibúning”.  

  

  Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt. 

 

 

 

Mál nr. 33/2022 – Umsókn um byggiloyvi – Harda og Johnny Højgaard  ALMENT 

J.nr. 234022-15-2019 

 

Í teldubrævi, dagfest 25.02.2022, søkja Harda og Johnny Højgaard um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 

246m við Høganesvegin. 
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Húsini eru í tveimum hæddum, har kjallarahæddin er undir veghædd. Tekjan er einvegis við lítlum halli.  

 

Sí viðløgdu skjøl. 

 

 Á fundi 17.03.2022 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi til matr. nr. 246m, 

sambært innsendu tekningum, og ávísing frá Teknisku deild. 

 

  Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

 

Mál nr. 34/2022 – Umsókn um byggiloyvi – Jónfríð Eyðunsson og Bárður Jacobsen ALMENT 

J.nr. 1201-3-2022 

 

Í skrivi, dagfest 24.02.2022, søkja Jónfríð Eyðunsson og Bárður Jacobsen um byggiloyvi til sethús á  

matr. nr. 699ø við Gaddavegin. 

 

Sí viðløgdu skjøl. 

 

 Á fundi 17.03.2022 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi til matr. nr. 699ø, 

sambært innsendu tekningum, og eftir ávísing frá Teknisku deild. 

 

  Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

 

 

 

Mál nr. 35/2022 – Umsókn um seyða- og hoyggjhús – Hans Jákup Hansen  ALMENT  

J.nr. 1205-6-2022 

 

Í skrivi, dagfest 12.01.2022, søkir Hans Jákup Hansen um loyvi at gera eitt seyða- og hoyggjhús í 

Gerðinum, á Nesi stødd uml. 5 x10 mtr., matr. nr. 620. Trøðin verður eisini kallað Garðsendagerði. 

Hann plagdi at brúka fjósið og hoyggjhúsið, sum hoyrir til Gamlagerðið. Tað eru nú nøkur ár síðani, at 

Fornminnisfelagið í Nes Kommunu yvirtók húsini og fjósið.  

Tað er alt samanbygt: roykstova, fjós og hoyggjhús, heilt aftur til ár 1845. Sjálv húsini eru sett í stand, men 

fjósið og hoyggjhúsið eru í ringum standi og skulu umvælast.  

Umsøkjarin fekk loyvi at brúka fjósið og hoyggjhúsið, inntil eitt annað hús varð bygt. 

Tískil søkir hann um loyvi at byggja eitt nýtt seyða- og hoyggjhús nakað niðari í Gerðinum.   
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Í samband við umsóknina spyr umsøkjarin, um tað er neyðugt at keypa eitt grundstykki, tá tað liggur á 

trøðni.  

 

Á fundi 17.03.2022 mælir Tekniska nevnd til at geva loyvi til seyðahús, og at bygt  

verður soleiðis at húsið fellur væl inn í lendið, og staðsetingin verður ásett av Teknisku 

deild. 

 

Neyðugt er ikki at keypa grundstykkið. 

 

  Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 36/2022 – Ljós við gøtuna niðan á Gadd    ALMENT 

J.nr.: 504002-2-2021 

 

Í samband við, at gøtan frá Agninum niðan á Gadd er liðug, hevur kommunan biðið um 

tilboð uppá ljós frá Rók-El.  

 

Tilboðið er fyri 8 lyktir, arbeiðsløn/uppsetan. Tað ljóðar á kr. 82.606 u/mvg.  

 

Á fundi 22.03.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka av tilboðnum á kr. 82.606 u/mvg og 

at peningurin verður tikin av stovninum “Gøtur”.  

 

Á eyka fundi tann 24.03.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboðnum á kr. 

82.606 u/mvg.  

   Jan Højgaard var úti undir viðgerðini.  

 

Tilmælini hjá Fíggjarnevndini og Teknisku nevnd vórðu einmælt samtykt. 

 

 Jan Højgaard var úti undir viðgerðini 

 

 

Mál nr. 37/2022 – Umsókn um loyvi til mastur - FT Net   ALMENT 

J.nr.: 1209-1-2022 

 

Í umsókn, dagfest 29. desember, søkir Jákup av Kák vegna NET um loyvi at seta eina 24m høga mastur á 

kajini á Toftum.  
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Endamálið við mastrini er at betra um sendinetið til m.a. fartelfoni. Ætlanin er, at masturin og tilhoyrandi 

fundament (5500x5500x1600mm) skal setast upp við ruskplássið matr. 435a. Harumframt verður eitt 

tøkniskáp sett við mastrafótin á uml. 80x80x200cm.  

 

Á fundi tann 19.01.2022 mælir Tekniska nevnd frá at loyva staðsetingini. Tekniski 

leiðarin fer í samskifti við NET um at finna aðra staðseting.  

 

 

Síðani er Tekniski deild og umboð frá NET komnir ásamt um nýggja staðseting í flukt við verandi 

ljósmastrar.  

 

Á eyka fundi tann 24.03.2022 mælir Tekniska nevnd til at geva loyvi til mastur á nýggju 

staðsetingini, sambært tekning frá Teknisku deild.  

  

  Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

 

 

Mál nr. 38/2022 – Umsókn um byggiloyvi – Pól Esper Hansen   ALMENT 

J.nr.: 1205-6-2021 

 

Í teldubrævi, dagfest tann 11.03.2022, søkir Pól Esper Hansen um byggiloyvi til sethús á matr. 267f sambært 

innsendum tekningum.  

 

Húsini eru í tveimum hæddum, har ovara hæddin er ájavnt við vegin. Kjallarahæddin er 177 m2, og 

veghæddin er 134 m2 pluss bilhús, sum er 30 m2. 

 

Ivamál hevur verið um húsini lúka krøvini um fráleika frá vegnum. Á verandi tekning eru húsini 2,5m frá 

vegnum. Í byggisamtyktini stendur í grein 4, stk. 9, at hús skulu vera 5m frá vegnum.  

 

Á eyka fundi tann 24.03.2022 mælir Tekniska nevnd til at játta byggiloyvi treytað av, at 

fráleikin til vegin verður broyttur, so at hann er 5m frá vegnum. 

  

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

 

Mál nr. 39/2022 – Vaskifólk til Tofta skúla    ALMENT  

J.nr: 2701-3-2022 

Nes kommuna hevur søkt eftir vaskifólki til Tofta skúla. Starvið verður at seta frá 1. apríl 2022. 
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Vaskað verður 23 tímar um vikuna. 

Tá freistin at søkja var farin 10.03.2022, vóru 5 umsóknir innkomnar. 

 

Umsjónarmaðurin í skúlanum hevur innstillað at seta: 

1.Saroya Joensen 

 

 

Á fundi 15.03.2022 mælir Mentarnarnevndin til at fylgja innstillingini frá 

umsjónarfólkinum í skúlanum. 

 

Á fundi 22.03.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá 

Mentanarnevndini.  

 

Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt. 

 

 

 

Mál nr. 41/2022 – Umsókn um eyka tímar – Frítíðarskúlin   ALMENT 

J.nr. 1802-3-2022 

 

Í skrivi, dagfest 02.03.2022, søkir Frítíðarskúlin um eyka tímar til eitt starvsfólk. Søkt 

verður um 30 tímar afturat fyri at fáa tímatalvuna at ganga upp. Samspírin kom yvir í 

Frítíðarskúlan í august 2021, og hava verið har í 1 ár. 

 

Fyri komandi skúlaár 2022/2023 hava tey ávísar trupulleikar at fáa tímatalvuna at ganga 

upp. 

 

Tað eru bert 16 børn, og eftir normeringini missa tey eitt starvsfólk. 

 

Samspírin arbeiðir við eini ætlan, sum eitur jól til jól, har ein námsfrøðingur fer við 

børnunum oman í skúlan eftir summarferiuna og heilt fram til jóla. 

 

Tíðirnar har eitt starvsfólk úr Samspíranum er í skúla við børnunum: 

 

2 tímar hvønn dag í 4 vikur                                  10 tímar um vikuna 

2 tímar 3 dagar í 4 vikur                                         6 tímar um vikuna 

2 tímar 2 dagar í 4 vikur                                         4 tímar um vikuna 
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2 tímar 1 dag í 4 vikur                                            2 tímar um vikuna 

 

Formaðurin í Trivnaðarnevndini hevur tosað við leiðaran í Frítíðarskúlanum, um hon 

kann góðtaka at fáa 24 tímar ístaðin fyri 30 tímar. Leiðarin hevur góðtikið, at hon fær 24 

tímar. 

 

                                  

Á fundi 15.03.2022 mælir Trivnaðarnevndin til, at Frítíðarskúlin fær 24 

tímar afturat frá august fram til jóla. Kostnaðurin er mettur til uml. 

kr. 80.000. 

 

Á fundi tann 22.03.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá 

Trivnaðarnevndini, og at peningurin verður tikin av stovninum “Frítíðarskúlin”.  

 

Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt. 

 

 

 

Mál nr. 42/2022 – Tilboð uppá umvælingar av spæliplássi og útifitness – Innspark ALMENT 

J.nr. 403002-2-2016 

 

Nes kommuna hevur biðið um tilboð frá Innspark uppá umvælingar av spæliplássinum og 

útifitness á Svangaskarði. Innspark hevur annars verið veitari av útgerðini á 

spæliplássinum. 

 

Serliga eru tað dúkarnir á trampolinunum, sum eru farnir. Kostnaðurin á trampolindúkum er sera 

høgur.  

 

Tilboð frá Innspark er áljóðandi kr. 78.870,-.v/MVG  

 

Sí viðlagda skjal.  

 

Á fundi 15.03 2022 mælir Trivnaðarnevndin til at umvælingarnar verða gjørdar, og 

at tikið verður av tilboðnum frá Innspark áljóðandi kr. 63.096,- + mvg 6,25%.  

 

Á fundi 22.03.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá 

Trivnaðarnevndini, og at peningurin verður tikin av stovninum “Sparkivallir og 

Spælipláss”.  
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Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt. 

 

 


