
Bygdaráðsfundur 28.02.2022 kl. 18.00 til kl. 18.30 

 

Fundarstað:  Fundarhøli 

 

Hjástødd:  Súni í Hjøllum, borgarstjóri x  

  Heini S. Kristiansen  x  

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. 14/2022 – Goymsluskáp til arbeiðshøllina   ALMENT 

Mál nr. 15/2022 – Koyri- og Borgarakort – Talgildu Føroyar  ALMENT 

Mál nr. 16/2022 –       AFTURLATIÐ 

Mál nr. 17/2022 –      AFTURLATIÐ 

Mál nr. 18/2022 – Taðing     ALMENT 

Mál nr. 19/2022 – Víðkan av kirkjugarðinum   ALMENT 

Mál nr. 20/2022 – Broyting í byggisamtyktini fyri Nes kommunu – Neshamar ALMENT 

Mál nr. 21/2022 – Mannagongd viðv. sølu av grundstykkjum  ALMENT 

Mál nr. 22/2022 – Broyting í byggisamtykt fyri Nes kommunu – Undir Høganesi ALMENT 

Mál nr. 23/2022 –      AFTURLATIÐ 

Mál nr. 24/2022 – Parkeringsviðurskifti    ALMENT 

Mál nr. 25/2022 – Umsókn um stuðul til spælipláss   ALMENT 

Mál nr. 26/2022 – Umsókn um talvu – Tofta skúli   ALMENT 

Mál nr. 27/2022 – Roknskapur 2021 – Bókasavnið    ALMENT 

Mál nr. 28/2022 – Umsókn um stuðul – Blái Krossur Føroya  ALMENT 

Mál nr. 29/2022 – Ruddingardagur – Rudda fram við Havnalagnum  ALMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mál nr. 14/2022 – Goymsluskáp til arbeiðshøllina   ALMENT 

J.nr.: 1206-1-2022 

 

Arbeiðsmenninir hjá Nes kommunu hava sett fram ynski um at fáa goymsluskáp til klæðir í 

arbeiðshøllina. Goymsluskápini kunnu keypast frá Inventartænastuni, har tríggjar eindir eru í 

hvørjum skápi, fyri kr. 3.300 u/mvg fyri hvørt skápið. Arbeiðsmennirnir hava tørv á trimum slíkum 

skápum á tilsamans kr. 9.900 u/mvg, ella kr. 10.518,75 við kommunu-mvg. 

 

Á fundi tann 22.02.2022 mælir Fíggjarnevndin til at keypa skáp og at peningurin 

verður tikin av stovninum “Arbeiðshøllin á Heygum”. 

 

  Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 15/2022 – Koyri- og Borgarakort – Talgildu Føroyar  ALMENT 

J.nr.: 1101-4-2022 

 

Talgildu Føroyar ætla at fara undir verkætlan í næstum, sum skal menna eitt talgilt koyri- og 

borgarakort.  

Tey meta, at verkætlanin fer at kosta uml. 2 mió.  

 

Nakað av fígging er fingin til vega: 

- Apotekið, Strandferðslan og Akstovan      1 mió 

- Tórshavnar-, Klaksvíkar-, og Runavíkar kommuna  0,5 mió 

- Eginfígging    200 tkr 

 

Eftir at fíggja eru kr. 300.000. 

 

Talgildu Føroyar hevur vent sær til Kommunufelagið fyri at gera eina felags avtalu, men tað bar 

ikki á mál. Síðani hava tey vent sær beinleiðis til hvørja einstaka kommunu til tess at vita, um áhugi 

er at vera við. Skipað varð fyri fundi at tosa nærri um ætlanina.  Eystur-, Sunda-, Vága-, Vágs- og 

Nes kommuna hava víst verkætlanini áhuga. Talgildu Føroyar løgdu fram ein fíggingarleist, sum 

sær soleiðis út: 

 

Eystur kommuna 75.000 

Nes kommuna 50.000 

Sunda kommuna 60.000 

Vága kommuna 70.000 

Vágs kommuna 45.000 

 

 

 

 



Á fundi tann 22.02.2022 mælir Fíggjarnevndin til játta at vera við í verkætlanini 

við kr. 50.000 og at peningurin verður tikin av stovninum “Aðrar kommunalar 

útreiðslur”, Talgildu Føroyar.  

 

  Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 18/2022 – Taðing     ALMENT 

J.nr.: 1603-1-2022 

 

Í teldubrævi, dagfest tann 01.02.2022, kemur skriv, har Hans Jákup Hansen og Olaf Magnussen, 

vegna Nes Haga, søkja um framhaldandi um loyvi/undantaksloyvi at taða í Nes Haga. Ætlanin er at 

taða við biogasstøðum frá Biogassverkinum á Hjalla.  

 

Í skrivinum verður víst á, at avbjóðingarnar, sum hava verið í samband við taðingina, eru tiknar í 

størsta álvara, og at umsøkjararnir eru sinnaðir at tryggja, at alt fer rætt fram, so mistøk ikki henda 

aftur. 

 

Harafturat verður dentur lagdur á, at taðingin er til stóran fyrimun fyri seyðin í økinum. 

 

Á fundi tann 16.02.2022 mælir meirilutin (Dakko Petersen og Elin á 

Torkilsheyggi) í Teknisku nevnd til, at loyvi verður givið at taða sambært 

reglugerðini frá Umhvørvisstovuni í tíðarskeiðnum 15.05-01.08. Harafturat 

verður mælt til, at taðingin fer fram sambært korti frá Teknisku deild, og at 

taðað verður í mesta lagi eina ferð um mánaðin á sama stað.  

Somuleiðis skal fráboðast til tekniska leiðaran ella arbeiðsformannin, tá taðað 

verður.  

 

Minnilutin (Jan Højgaard) mælir frá at loyva taðing.  

 

 

 

Fyrst varð atkvøtt um tilmælið frá minnilutanum: 

Tilmælið hjá minnilutanum (Jan Højgaard) í Teknisku nevnd fall. 

Jan Højgaard og Rannvá í Túni Petersen atkvøddu fyri, meðan Súni 

í Hjøllum, Heini S. Kristiansen, Dakko Petersen, Elin á 

Torkilsheyggi og Høgni Hansen atkvøddu ímóti. 

 

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum: 



Tilmælið hjá meirilutanum (Dakko Petersen og Elin á 

Torkilsheyggi) í Teknisku nevnd varð samtykt. Súni í Hjøllum, 

Heini S. Kristiansen, Dakko Petersen, Elin á Torkilsheyggi og Høgni 

Hansen atkvøddu fyri, meðan Jan Højgaard og Rannvá í Túni 

Petersen atkvøddu ímóti.  

 

 

 

Mál nr. 19/2022 – Víðkan av kirkjugarðinum ALMENT 

J.nr.: 1208-1-2022 

 

Tíðin er komin at fyrireika eina víðkan av kirkjugarðinum. Í viðløgdu skjølum frá teknisku deild er 

uppskot um, hvussu ein víðkan kann fremjast. 

 

Á fundi tann 16.02.2022 mælir Tekniska nevnd til, at kommunan fer undir at 

ogna sær lendi norðureftir sambært uppskot 2 frá tekniska leiðaranum. 

 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

 

 

Mál nr. 20/2022 – Broyting í byggisamtyktini fyri Nes kommunu – Neshamar og við gl. 

prestagarð ALMENT 

J.nr.: 1203-1-2022 

 

Við neystini á Neshamri eins og við gamla prestagarðin, bæði sunnafyri og omanfyri, er neyðugt at 

gera broytingar í Almennu byggisamtyktini fyri Nes kommunu. 

 

Fyri Neshamar skal G-økið broytast til  G1-økið 

Uppskot til áseting fyri øki G1: 

a) Økið verður nýtt til neyst og havnarlag í samband við hetta. Neystini kunnu nýtast til 

frítíðarbústað.  

b) Bygging ella nýtslutillaging kann bert fara fram í sambandi við verandi neystaognir (matriklar) - 

neyst, neystagrundir og neystastøðir.  

c)  Neystini skulu standa sum tey standa og hava staðið - ‘lið um lið’ við skjøldrum vendandi móti 

lending/drátti.  

d)  Neyðugar gøtur kunnu tó vera ímillum. 

e)  Neystini skulu hava mønu við halli millum 35 og 50 stig - tó helst ‘triðingsreyst’ (uml. 42 stig). 

f)  Skjøldrar skulu vera millum 3 og 5m breiðir. 

g)  Hædd frá lidnum lendi við endan móti drátti (niðara enda) kann í mesta lagi vera ávikavist 4,5m 

til yvirgrind og 7,0m til mønu.  

h)  Víddin á tí einstaka neystinum kann í mesta lagi vera 40m2 (td. 4x10m). 



i)  Onnur op enn neystahurðar á síðu móti lending/drátti skulu í breidd ikki vera breiðari enn 3/4 av 

síðubreiddini.  

j) Tilfar og litir verða at halda seg til sama brá sum søguligu bygningarnir í grannalagnum herundir 

Kirkjan og Prestagarðurin.  

k)  Møguligir svalar á enda móti lending/drátti skulu vera frítthangandi (ikki súlur undir) og kunnu í 

mesta lagi horva 1,5m omanum útsíðuna, og skal síðufrástøðan ikki vera minni enn 1/2 av 

framspringinum. Fríhæddin upp undir svalan skal í minsta lagi vera 2,2m. 

 

Víðkan av F1-økinum sunnanfyri gamla prestagarðin niðanfyri Kirkjuveg og út ímóti húsinum á 

For. 

Uppskot til ásetingar av Øki F1: 

 a) Økið er mentanarligt og søguligt og skal varðveitast sum slíkt.  

b) Loyvt er bert at gera byggingar, sum hava tengingar til økisnýtsluna, og er bygging treytað av     

     loyvi frá avvarðandi myndugleikum. 

 

Omanfyri gamla prestagarðin niðan ímóti Nesvegi og millum Nesá og húsini á For. Broytast til E3. 

Uppskot til ásetingar Øki E3:  

a) Økið verður lagt av almenna savnsbygging við nýtsluligari tenging til søguliga umhvørvið   

á Nesi  

b) Bygningskipan, vav, snið, tilfar og litir skulu taka fyrilit fyri og vera hóskiligir í mun til teir  

    søguligu bygningarnar í grannalagnum og nærumhvørvinum annars.  

c) Byggistigið má ikki fara upp um 0,3.  

d) Bygningshæddin má ikki fara upp um ávikavist 4m til yvirgrind og 7m til mønu í mun til  

    verandi nátúrligt lendi. 

 

Á fundi tann 16.02.2022 mælir Tekniska nevnd til at broyta byggisamtyktina 

samsvarandi orðingunum omanfyri 

 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 21/2022 – Mannagongd viðv. sølu av grundstykkjum  ALMENT 

J.nr.: 1203-3-2022 

 

Áður hevur bygdaráðið samtykt at avtaka sokallaða bíðilistan til grundstykkir. 

Ætlanin er, at so hvørt tøk stykkir aftur eru klár at selja, vera tey sett á heimasíðina til almenna sølu. 

 

Onnur kommuna hevur eina líknandi skipan, har tey selja grundstykkir eftir einum leisti, har tann, 

sum kemur fyrst, fær møguleikan at keypa fyrst. Fyri at Nes kommuna kann fáa eina líknandi 

skipan, er neyðugt við einum korti frá Munin og uppsetan frá Qodio. Qodio metir, at tey kundu 

gjørt uppsetingina uppá uml. 3 dagar og at tað vildi kostað uml. kr. 20.000. Hetta er bert ein fyribils 



meting. Kostnaðurin frá Munin er kr. 16.000 fyri uppseting og síðani kr. 3.200 árliga. Kostnaðurin 

frá Munin hækkar 2% árliga.  

 

Tekniska nevnd verður biðin um at viðgerða ein leist fyri hesari skipan.   

 

 

Á fundi tann 16.02.2022 mælir Tekniska nevnd til at seta skipanina í verk og at 

keypa tænasturnar frá Qodio og Munin á tilsamans kr. 36.000. 

 

Á fundi tann 22.02.2022 mælir Fíggjarnevndin til taka undir við tilmælinum frá 

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

 

Tilmælini hjá Fíggjarnevndini og Teknisku nevnd vórðu einmælt samtykt. 

 

 
 

 

Mál nr. 22/2022 – Broyting í byggisamtykt fyri Nes kommunu – Undir Høganesi ALMENT 

J.nr. 1203-1-2022 

 

Í samband við at kommunan hevur ætlanir um at bjóða út byggiøkir – eitt nú til íbúðir og/ella 

raðhús, er neyðugt at broyta byggisamtyktina. 

 

Við Høganesvegin eystureftir er eitt E1-øki, sum er til almennar stovnar. Um hettar skal kunna 

bjóðast út sum byggiøki ella til íbúðir og/ella raðhús, er neyðugt at ein partur av E1-øki, verður 

broytt til A2-øki, sum loyvir íbúðarbygging. 

 

Niðanfyri vegin er B-øki, men fyri at kunna brúka hetta til grundstykkir til sethús, er neyðugt at ein 

partur av J-økinum verður broytt til B-øki.  

 

Sí viðlagda kort. 

 

  

Á fundi tann 16.02.2022 mælir Tekniska nevnd til at broyta byggisamtyktina 

eftir viðlagda korti, við tí broyting, at alt lendið oman ímóti vegnum skal vera A2 

øki. 

 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.   

 

 

 

 

 

 



Mál nr. 24/2022 – Parkeringsviðurskifti   

 ALMENT 

J.nr.: 1304-1-2021 

 

Parkering á og framvið vegi er ein vaksandi trupulleiki í kommununi. Á ávísum vegasstrekkjum 

verður trygdin at ferðast á og fram við vegunum beinleiðis sett í vanda. Fleiri borgarar, serliga við 

Høganesvegin, hava víst sína ónøgd við hetta. Hetta er kommunan gjørd varug við í mong ár, bæði 

munnliga og skrivliga.  

 

Neyðugt er at umrøða ein felags leist fyri kommununa og byrja at loysa avbjóðingarnar. 

 

Á fundi tann 16.02.2022 mælir Tekniska nevnd til at byrja við at loysa 

avbjóðingarnar við Høganesvegin. Tekniska nevnd mælir til, at Tekniska deild 

fylgir málinum upp og gevur teimum húsaeigarunum við Høganesvegin, sum enn 

ikki hava síni parkeringsviðurskifti í lagi, boð um, at tey innan 01.01.2023 skulu 

hava pláss fyri í minsta lagi tveimum bilum á egnum matrikli. Síðan verður 

málið um p-forboð tikið upp aftur til viðgerðar í nevndini. 

 

Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

 

 

Mál nr. 25/2022 – Umsókn um stuðul til spælipláss   ALMENT 

J.nr.: 2001-1-2022 

 

Í teldubrævi, dagfest tann 18.01.2022, søkir borgari, vegna íbúgvararnar, um fíggjarligan stuðul til 

at umvæla spæliplássið Undir Nesinum. Vìst verður á, at fleiri plátur, fjalar og skrúður mugu 

skiftast. Eisini so treingir tað til ein umgang av máling.  

 

Á fundi tann 15.02.2022 mælir Mentanarnevndin til at játta stuðul upp til kr. 

25.000.  

 

Á fundi tann 22.02.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Mentanarnevndini og játta upp til kr. 25.000, og at peningurin verður tikn av 

stovninum “Sparkivøllir og spælipláss”.   

 

Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt.  

 

 

 



Mál nr. 26/2022 – Umsókn um talvu – Tofta skúli   ALMENT 

J.nr.: 1901-1-2022 

 

Skúlastjórin í Tofta skúla hevur sett fram fyrispurning, um kommunan vil vera við at fíggja eina 

elektroniska undirvísingartalvu á rullistativi at nýta í verandi tónleikhøli. Gamla útgerðin er farin, 

og neyðugt verður við einhvørji endurnýgging. Skúlin hevði annars ikki ætlanir um at gera íløgu í 

hesa talvu í 2022. 

Av tí at tónleikahølið og miðhøllin eisini verða nýtt til almenn tiltøk hjá kommununi o. ø., mælir 

skúlin til, at fíggingin av einari nýggjari talvu verður býtt í helvt millum skúla og kommunu. Skúlin 

mælir til at keypa hesa talvu, tí so kann hon gagna bæði skúlanum og kommununi, tá ið tørvur er á 

tí.  

 

Væntað verður, at prísurin íalt er á leið 38.000 kr. 

Mentanarnevndin verður vinarliga biðin um at umrøða og taka støðu til fyrispurningin. 

 

Á fundi tann 15.02.2022 mælir Mentanarnevndin til at kommunan fíggjar 

helvtina av talvuni. 

 

Á fundi tann 22.02.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Mentanarnevndini og fíggjar helvtina av talvuni sambært tilboð á kr. 14.725 

u/MVG og at peningurin verður tikin av stovninum “Fólkaskúlin”.  

 

Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt.  

 

 

  

 

Mál nr. 27/2022 – Roknskapur 2021 – Bókasavnið    

 ALMENT 

J.nr.: 2205-1-2022 

 

Roknskapurin hjá Bókasavninum fyri 2021 er grannskoðaður av SPEKT, og er hann 

sendur kommununi til góðkenningar. 

 

Høvuðstølini í roknskapinum 2021 eru hesi: 

Útreiðslur: 

Lønir                                                              55.402 kr. 

Húsaútreiðslur                                                 4.500 kr. 

Fólka- og meginbókasøvn                             83.939 kr. 

Skúlabókasavnið                                            30.561 kr.  

Aðrar útreiðslur                                              72.827 kr.                      



Útreiðslur tilsamans                                   247.229 kr. 

 

                                     

Inntøkur:              

Kommunust. móttikin í árinum                     196.408 kr. 

Hølisvirði                                                           4.500 kr. 

Landskassast. móttikin í árinum 80%              37.057 kr. 

Landskassast. restgjald 2016  - 20%                  9.264 kr. 

Inntøkur tilsamans                                       247.229 kr.      

  

             

Ogn:  

Bøkur                                        2.656.125 kr.    

 

 

Skuld:    

Skuld                                                                          2.656.125 kr. 

                                                                       

Javnvigar við                           2.656.125 kr.           2.656.125 kr. 

 

 

 

Á fundi tann 15.02.2022 mælir Mentanarnevndin til at taka undir við 

roknskapinum hjá Bókasavninum sum hann er uppsettur.  

 

Á fundi tann 22.02.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Mentanarnevndini.  

 

Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt.  

 

 

 

 

 

Mál nr. 28/2022 – Umsókn um stuðul – Blái Krossur Føroya  ALMENT 

J.nr.: 1801-1-2022  

 

Í teldubrævi tann 10.02.2022 søkir Blái Krossur Føroya um fíggjarligan stuðul í samband við 

landsinnsavningina, sum verður send beinleiðis í KVF tann 27.03.2022. 

 



Innkomni stuðulin til landsinnsavningina í ár fer fyrst og fremst til verkætlanirnar “Títt Rúm” (áður 

“Øll hava rætt til góð barnaár”) og “Liv Lívið”. “Títt Rúm” leggur dent á at hjálpa børnum, sum so 

ella so eru ávirkað av rúsmisnýtslu hjá avvarðandi, meðan “Liv Lívið” er fyribyrgjandi verkætlan, 

sum skal fyribyrgja, at ung koma út fyri rúsmisnýtslu.  

 

Ítøkiliga spyrja tey, um kommunan vil stuðla við 7 kr pr íbúgva í kommununi.  

Í skrivandi løtu eru skrásettir 1451 íbúgvar í kommununi, og tað vildi verið ein upphædd á kr. 

1.451*7 = 10.175.  

 

 Á fundi tann 15.02.2022 mælir Mentanarnevndin til at játta stuðul á kr. 10.000.  

 

Á fundi tann 22.02.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Mentanarnevndini og at játta stuðul á kr. 10.000, og at peningurin verður 

tikin av stovninum “Stuðul til mentan”.  

 

Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt.  

 

 Dakko Petersen var úti undir viðgerðini.  

 

 

 

 

Mál nr. 29/2022 – Ruddingardagur – rudda fram við Havnalagnum ALMENT 

J.nr.: 1502-5-2021 

 

Tilboð er komið frá kavarafyritøku um at rudda framvið kajøkinum á Toftum. 

 

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 kajini. 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 peningur til arbeiðið verður 

játtaður á fíggjarætlanini fyri 2022.  

 

Í samband við viðgerðina av fíggjarætlanini fyri 2022 varð peningur játtaður til endamálið. Nevndin 

skal umrøða, hvussu arbeiðið best kann leggjast til rættis í samband við ruddingardagin.  

 



Á fundi 15.02.2022 mælir nevndin Burðardygd til at taka av tilboðnum frá 

kavarafyritøkuni á kr. 30.240 u/MVG .  At arbeiðið verður gjørt í samband við 

ruddingardagin, og at arbeiðið verður samskipað saman við tekniska toyminum.  

 

Á fundi tann 22.02.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Burðardygd og at taka av tilboðnum frá kavarafyritøkuni á kr. 30.240 

u/MVG og at peningurin verður tikin av stovninum “Havnir og lendingar”. 

 

Tilmælini hjá Burðardygd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt.  

 Høgni Hansen var úti undir viðgerðini.  

 

 

 

 

 

 


