
Bygdaráðsfundur 27.06.2022 kl. 18.00  

 

Fundarstað:  Fundarhøli 

 

Hjástødd:  Súni í Hjøllum, borgarstjóri x   

  Heini S. Kristiansen  x  

Høgni Hansen  x 

  Elin á Torkilsheyggi  x 

  Jan Højgaard   avboð 

  Petur Jákup Petersen  x 

  Rannvá í Túni Petersen  x 

Elsbet E. Magnussen, skrivari x 

  

  

 

 

Mál til viðgerðar: 

Mál nr. 74/2022 – Vaskifólk til Tofta skúla    ALMENT 

Mál nr. 75/2022 – Tímar í fimleikahøllini og svimjihøllini  ALMENT 

Mál nr. 76/2022 – Grótverja í Oyrunum    ALMENT 

Mál nr. 77/2022 – Íbúðir/sambýli – Bústaðir og Almannaverkið  ALMENT 

Mál nr. 78/2022 – Heimild til Teknisku nevnd   ALMENT 

Mál nr. 79/2022 – Umsókn um byggiloyvi til hjall – Elsibeth Johannessen ALMENT 

Mál nr. 80/2022 – Umsókn um byggiloyvi til uppíbygging – Poula og Hanus OlsenALMENT 

Mál nr. 81/2022 – Moldgoymslan    ALMENT 

Mál nr. 82/2022 – Vatnbrunnurin     ALMENT 

Mál nr. 83/2022 – Agregat til Reinsiverkið   ALMENT 

Mál nr. 84/2022 – Reguleringar til Fíggjarætlanina 2. viðgerð  ALMENT 

 

 

 

 

 

Mál nr. 74/2022 – Vaskifólk til Tofta skúla   ALMENT  

J.nr.: 2701-6-2022 

 

Nes kommuna hevur søkt eftir vaskifólki til at vaska í Tofta skúla. Tá umsóknarfreistin var úti 

08.06.22 vóru 10 umsóknir innkomnar til starvið.  

 

Umsjónarmaðurin í Tofta skúla mælir til at seta Ann G. Hansen, Toftir, í starvið.  

 

 



Á fundi tann 14.06.2022 mælir Mentanarnevndin til at fylgja innstillingini hjá 

umsjónarmanninum í Tofta skúla og seta Ann G. Hansen, Toftir í starv.  

 

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Mentanarnevndini.  

 

Høgni Hansen var úti undir viðgerðini. 

 

 Tilmæli hjá Mentanarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

  Høgni Hansen var úti undir viðgerðini.  

 

 

 

Mál nr. 75/2022 – Tímar í fimleikahøllini og svimjihøllini  ALMENT 

J.nr.: 2002-3-2022 

 

Neyðugt er at fyrireika tímarnar sum skulu útleigast í fimleikahøllini og í svimjihøllini í 2022/2023.  

 

Fyrireikingin er mest ein umsitingarligur spurningur, og heitt verður á nevndina at viðgera um 

umsitingin framyvir kann fáa heimild at avgreiða leiguna, í samstarvi við forkvinnuna/mannin í 

Mentanarnevndini, av tímum uttan politiska viðgerð.  

 

Á fundi tann 14.06.2022 mælir Mentanarnevndin til at játta umsitingini heimild 

at avgreiða leigu av tímum í samstarvi við forkvinnuna/mannin í 

Mentanarnevndini.  

 

 Tilmælið hjá Mentanarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

 

 

 

Mál nr. 76/2022 – Grótverja í Oyrunum   ALMENT 

J.nr.: 1503-3-2022 

 

Talan er um at leingja grótverjuna í Oyrunum áleið 80m. Grótið verður útvegað úr bakkanum 

norðanfyri Saltsøluna, og nøgdin er uml. 38.000 m3. LBF og Terra eru ráðgevandi. LBF hevur sjálvt 

projekteringsarbeiðið, meðan Terra útvegar neyðug loyvir og syrgir fyri ávísum praktiskum 

viðurskiftum í samskifti við Umhvørvisstovuna.  

 

Í innbodnari lisitatión hevur LBF fingið tríggjar arbeiðstakarar at geva tilboð. Tilboðsgevararnir eru 

J&K Petersen, Articon og RTS.  



 

Tilboðsgevararnir hava givið tvey tilboð hvør. Tilboð A, sum umfatar arbeiðið at gera grótverjuna í 

Oyrunum og tilboð B, sum umfatar at taka ímóti og leggja grót frá møguligu verkætlanini á 

Regnavegnum. Tilboð B verður ikki sett í verk, fyrr enn vissa er fingin fyri, um verkætlanin á 

Regnavegnum verður framd.   

 

Viðvíkjandi ótrygga kostnaðarstøðinum í vinnunu yvirhøvur, er ein lykil avtalaður, sum inniber, at 

partarnir eru samdir um, hvussu avroknað verður í mun til hækkandi oljuprís og hækkingar á lóðri.  

 

LBF mælir til at fara í samráðingar við RTS, sum hevði lægsta tilboðið. Samráðingarnar vera 

gjørdar við atliti til tilboð A, har greiða skal fáast á, hvør annar kostnaður kemur afturat tilboðnum 

frá RTS. LBF mælir eisini til at taka av tilboð B frá RTS. Tilboð B er ikki bindandi fyri Nes 

kommunu. Hetta merkir, at kommunan ikki er bundin at fremja verkætlanina.  

 

Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við tilmælinum 

frá LBF um at fara í samráðingar við RTS og taka av tilboði A uppá kr. 

8.053.021. Harafturat kemur kostnaður fyri ávísar ótryggar útreiðslur, trygging 

og ráðgeving. Sambært LBF eru tær útreiðslurnar áleið kr. 500.000. Harafturat 

mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboð B.  

 

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Teknisku nevnd. Avsettar eru kr. 4.000.000 í 2022. Írestandi peningurin á kr. 

4.554.000 verður tikin av áður upptiknum láni.  

 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt. 

  

 

 

Mál nr. 77/2022 – Íbúðir/sambýli – Bústaðir og Almannaverkið  ALMENT 

J.nr.: 1201-4-2022 

 

Síðan januar 2021 hevur Nes kommuna verið í samskifti við Almannaverkið um bygging av 

íbúðum til borgarar, ið eru fevndir av tænastum hjá AV. Almannaverkið hevur seinni heitt á 

Bústaðir um at standa fyri verkætlanini.  

 

Verkætlanin inniber at byggja 18 + 1 íbúðir á matr. nr. 415o og 415p, sum er sunnan fyri KRIS 

bygningin. Bygningurin fer at standa soleiðis, at p-pláss eru frammanfyri.  

 

Bústaðir hevur sent Nes kommunu uppskot til rammuavtalu um íbúðarbygging á Toftum til serligar 

málbólkar hjá Almannaverkinum.  

 



Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við 

rammuavtaluni og at fara í samráðingar við Bústaðir til tess at gera ávísar 

tillagingar.   

 

Tann 20.06.2022 vóru umboð fyri Bústaðir á fundi við Nes kommunu, har rammuavtalan varð 

gjøgnumgingin og ávísar tillagingar gjørdar. Rammuavtalan við tillagingum varð síðan løgd fyri 

Fíggjarnevndina.  

 

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Teknisku nevnd og at taka undir við tillagaðu rammuavtaluni.  

 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 78/2022 – Heimild til Teknisku nevnd   ALMENT 

J.nr.: 1101-6-2022 

 

Tekniska nevnd hevur áður fingið heimild at avgreiða átrokandi byggimál, og onnur teknisk mál í 

summarfrítíðini. Ynski er um at Tekniska nevnd fær somu heimild í summarfrítíðini 2022.  

 

Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til at Tekniska nevnd fær heimild 

at avgreiða mál í summarfrítíðini 2022.  

 

 Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 79/2022 – Byggiloyvi til hjall – Elsibeth og Arnfinn Johannessen ALMENT 

J.nr.: 1201-7-2022 

 

Í teldubrævi, tann 29.05.2022, søkja Elsibeth og Arnfinn Johannessen um byggiloyvi til hjall 

vestanfyri sethús teirra á matr. 694. Støddin á hjallinum verður 4m x 2,3m x 2,5m við halli á 

takinum út frá sethúsunum.   

 

Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til at játta loyvi til hjall sambært 

viðløgdu tekningum.  

 

 Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 



Mál nr. 80/2022 – Byggiloyvi til uppíbygging – Poula og Hanus Olsen ALMENT 

J.nr.:1201-6-2022 

 

Í teldubrævi, tann 17.05.2022, søkir byggifyritøkan Nýrúm, vegna Poulu og Hanus Olsen, um 

byggiloyvi til uppíbygging. Uppíbygningurin er oman ímóti vegnum í sunnari síðu.  

 

Í umsóknini verður søkt um frávik viðvíkjandi frástøðu og byggistig. Søkt verður um frástøðu 

norðureftir á 1163mm og eitt byggistig á 0,325%. 

 

Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til játta byggiloyvi sambært 

viðløgdu tekningum.  

 

 Tilmælið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 81/2022 – Moldgoymslan    ALMENT 

J.nr.: 1206-15-2021 

 

Tilboðini viðvíkjandi “Útboð til skipan av moldgoymslu og tyrvingarplássið á Skorhædd”,  

vóru móttikin á kommunuskrivstovuni hjá Nes Kommunu kl. 12.00 tann 13.06.2022. At bjóða vóru 

innbodnar tríggjar fyritøkur. Inn komu tvey tilboð. 

 

Lægsta tilboðið kom frá: 

 

KEH Sp/f  v/ Kaj Eli Hansen                                              398.000,- kr:    Einki fyrivarni! 

 

 

Á fundi tann 15.06.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboðnum frá Sp/f 

KEH á kr. 398.000.  

 

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Teknisku nevnd og at taka av tilboðnum frá Sp/f KEH á kr. 398.000. 

 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fígjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt.  

 

 

 

 

 



Mál nr. 82/2022 – Vatnbrunnurin     ALMENT 

J.nr.: 1201-28-2021 

 

Tann eini vatnbrunnurin hjá kommununi treingir til ábøtur.  

 

Tað er serliga takið og úthangið á vatnbrunninum, sum eru illa farin, og best er at fáa gjør arbeiðið í 

summar/heyst. Tilboð er umbiðið frá KBH uppá arbeiðið at umvæla brunnin. 

 

Tilboðið ljóðar á: 

 

Tilfar og leiga (sambært tilfarslista)  kr.   98.000 

Arbeiðsløn (sambært frágreiðing)  kr.   90.700 

Tilsamans u/mvg   kr. 188.700 

  

 

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka av tilboðnum frá KBH 

á 200.500 v/ 6,25% mvg og at kr. 50.000 verða tiknar av stovninum “Reinsiverkið 

rakstur”, meðan kr. 150.500 verða tiknar av stovninum “Reinsiverkið íløga”.  

 

  Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 83/2022 – Agregat til Reinsiverkið   ALMENT 

J.nr.: 1204-3-2022 

 

Neyðugt er at fáa uppsett eitt agregat á Reinsiverkinum, sum kann tryggja vatnleiðingina til Gadd 

og Blákrossheimið, tá streymslit er.  

 

Tað eru avsettar kr. 300.000 til endamálið í 2022.  

 

PB Consult hevur verið á staðnum og mælir til, at ein høli verður gjørdur til agregati, tí tað er ikki 

ráðiligt, at agregatið verður sett inn í verandi Reinsiverk. PB hevur síðan gjørt kostnaðarmeting fyri 

jørðarbeiði, byggiarbeiði, generatori v. m. 

 

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til at keypa agregati fyri á leið kr. 

160.000 við uppsetan og innheinta tilboð/finna møguleikar í samband við at gera hølið 

til agregatið. Peningurin fyri keyp av agregati verður tikin av stovninum “Reinsiverkið 

íløga”. 

 

  Tilmælið hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.  



Mál nr. 84/2022 – Reguleringar til Fíggjarætlanina 2. viðgerð  ALMENT 

J.nr.: 1107-8-2021 

 

Viðvíkjandi at flyta játtan til íløgur frá 2021 til 2022 og eykajáttanir. 

Fíggjarnevndin hevur gjøgnumgingið íløgurnar, ið vórðu játtaðar í 2021, men sum ikki blivu nýttar, 

tí arbeiðið bleiv seinkað, og mælir til, at hesin peningur verður fluttur til 2022, og at hesar 

eykajáttanir verða gjørdar: 

 

Flutt frá undanfarna árið 

§2 Ellis og Røktarheim íløga 369.000 

§3 Frítíðarskúlin íløga 653.000 

§6 Byggibúning Ólavsvegur 514.000 

§6 Spillvatnsætlan íløga 100.000 

§7 Havnin íløga 336.000 

Í alt 1.972.000 

 

Játta eyka íløgur 

§4 Tofta skúli klæða miðb. 400.000 

Í alt 400.000 

 

Játta eyka rakstur 

§3 skúlabólkur løn 80.000 

§6 Gøtir Gadd 90.000 

Í alt 170.000 

 

 

Fíggjarnevndin mælir sostatt til, at kr. 1.972.000 verða fluttar frá undanfarna 

ári, kr. 400.000 verða játtaðar eyka til íløgur og kr. 170.000 játtaðar eyka til 

rakstur í alt kr. 2.542.000.  Peningurin verður tikin av tøkum peningi. Eisini 

mælir fíggjarnevndin til at tær kr. 8.000.000 av láninum ið ikki blivu nýttar í 

2021 verða fluttar til 2022.  

 

Tilmæli hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

Á fundi tann 21.06.2022 mælir Fíggjarnevndin til við 2. viðgerð at taka undir 

við samtyktini frá 1. viðgerð.  

 

 Tilmælið hjá Fìggjarnevndini varð einmælt samtykt.  


