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Bygdaráðsfundur 26.09.2022 kl. 18.00  

 

Fundarstað:  Fundarhølið 

 

Hjástødd:  Súni í Hjøllum, borgarstjóri x   

  Heini S. Kristiansen  x  

Høgni Hansen  x 

  Elin á Torkilsheyggi  Avboð 

  Jan Højgaard   x 

  Petur Jákup Petersen  x 

  Rannvá í Túni Petersen  x 

Elsbet E. Magnussen, skrivari x 

  

  

 

 

Mál til viðgerðar: 

Mál nr. 98/2022 – Dátuverndarfólk      ALMENT 

Mál nr. 99/2022 – Umsókn um skattafrælsi – Ternan    ALMENT 

Mál nr. 100/2022 – Áseting av fíggjarkarmi 2023 – Nes kommuna   ALMENT 

Mál nr. 101/2022 – Útbjóðing av jørð við Regnavegin og B-tilboðið frá RTS  ALMENT 

Mál nr. 102/2022 – Broyting í byggisamtykt - serstøk byggisamtykt fyri øki á Nesi  ALMENT 

 

 

 

Mál nr. 98/2022 – Dátuverndarfólk      ALMENT 

J. nr.: 3002-1-2022 

 

Í samband við dátuverndarlógina samtykti bygdaráðið á vári í 2020 at keypa eina skipan frá Wired 

Relations, har allar skipanir hjá kommununi, sum viðgera persónsupplýsingar, verða skrásettar. Harafturat 

skuldi eisini eitt dátuverndarfólk útnevnast fyri kommununa. Í fyrsta umfari varð valt at hava uppgávuna 

innanhýsis, og roknskaparleiðarin átók sær uppgávuna sum dátuverndarfólk.  

 

Nú, tá ið fyrisitingin hevur fingið eina betri fatan av uppgávuni og vavinum á henni, verður mett, at tað 

hevði verið gagnligt at fingið uttanhýsis hjálp til uppgávuna.  

 

Fyrisitingin hevur havt fund við Jens Christian Olsen frá EIRIN, sum vil átaka sær uppgávuna. Hann bjóðar 

seg fram at vera dátuverndarfólk fyri Nes kommunu fyri eitt mánaðarligt gjald.   

 

Jens Chr. Olsen bjóðar eisini eina skipan, líknandi henni frá Wired Relations. Hann leggur tó dent á, at 

hansara skipan er ongin treyt, og at hann eisini kann arbeiða við verandi skipan frá Wired Relations.  

 

Um tikið verður av tilboðnum frá Jens Chr. Olsen um at vera dátuverndarfólk, so vil tað væntandi leysgeva 

arbeiðsorku inni í fyristingini.    
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Fyrisitingin mælir til at taka av tilboðnum frá Jens Chr. Olsen frá EIRIN um at vera dátuverndarfólk. 

Samstundis mælir fyrisitingin til at halda fram við skipanini frá Wired Relations. 

 

Mælt verður til at seta skipanina við EIRIN í verk sum skjótast. 

 

Á fundi tann 21.09.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka av tilboðnum frá Jens Chr. Olsen 

um at vera dátuverndarfólk fyri Nes kommunu og at peningurin verður tikin av stovninum 

“kommunuskrivstovan”.  

 

Tilmæli hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 99/2022 – Umsókn um skattafrælsi – Ternan   ALMENT 

J. nr.: 1109-1-2022 

Í skrivi, tann 05.07.22, boðar TAKS frá, at Flogbóltsfelagið Ternan hevur søkt um skattafrælsi eftir §3, 

stk. 3 í skattalógini, og at áðrenn TAKS tekur avgerð um skattafrælsi, skal tað fáa sær álit frá avvarðandi 

bygdaráði. 

Í hesum sambandi verða avrit av viðtøkunum hjá Flogbóltsfelagnum Ternuni sendar bygdaráðnum við 

áheitan um álit. 

Á fundi, tann 21.09.2022, mælir Fíggjarnevndin til at Flogbóltsfelagið Ternan fær 

skattafrælsi.  

Tilmæli hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 100/2022 – Áseting av fíggjarkarmi 2023 – Nes kommuna  ALMENT 

J. nr.: 1107-2-2022 

 

Ásetan av fíggjarkarmi fyri 2023 – 1. Viðgerð 

 

Fíggjarnevndin mælir til at áseta fíggjarkarmin fyri 2023 soleiðis: 

 

 

 

  2023 2022 v/eykaj. Munur  

 §20 Kommunuskattur tkr.    58.170 tkr.  54.250 tkr.  3.920 

 §20 Húsaleiguskattur tkr.  5 tkr.  5 tkr.  0 

 §20 Felagsskattur tkr.  1.000 tkr.  1.000 tkr.  0 

 §20 Eftirlønargjøld tkr.  11.781 tkr.  10.425 tkr.  1.356 
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 §20 Dis, Fas  v.m. tkr.  2.510 tkr.  2.897 tkr.  -387 

 Inntøkur í alt tkr.  73.466 tkr.  68.577 tkr.  4.889 

 

  

 §1 Kommunal Fyrisiting tkr.     5.609              tkr.   5.245 tkr. 364 

 §2 Almanna- og heilsumál tkr.  21.433 tkr. 20.849 tkr. 584 

 §3 Børn og ung tkr.  14.481 tkr. 14.750 tkr.  -269 

 §4 Undirvísing tkr. 4.816 tkr. 4.520 tkr.  296 

 §5 Mentan og frítíð tkr.  4.688 tkr. 4.560 tkr. 128 

 §6 Teknisk mál tkr.  5.194 tkr. 5.190 tkr. 4 

 §7 Kommunal virki tkr.  3.801 tkr. 3.872 tkr. -71 

 Rakstur í alt tkr. 60.022 tkr. 58.986 tkr.  1.036 

 

 Úrslit áðrenn fíggjarkostnað tkr. 13.444 tkr.  9.591 tkr. 3.853 

 

 §20 Rentustuðul tkr.  870 tkr.  870 tkr.  0 

 §20 Rentuútreiðslur tkr.  696 tkr.  443 tkr.  253 

 Fíggjarkostnaður í alt tkr.  1.566 tkr.  1.313 tkr.  253 

 

 Úrslit áðrenn avdrøg og íløgur tkr.  11.878 tkr.  8.278 tkr.  3.600 

 

 

Fyritreytir og viðmerkingar til tølini omanfyri 

• Skattaprosentið er sett til 20,5%. 

• Skattainntøkan er sett eftir fyribilsmeting frá Taks. 

• Eftirlønargjøldini og Dis, Fas v.m. er sett eftir fyribilsmeting frá FMR. 

• Kostnaðurin til Roðan er mettur kostnaður. 

• Í barnagarðinum verða 3 vøggustovur, 4 barnagarðsstovur og 1 blandað í 2023. Ca. 11 tímar 

pr. barn verður sett av til vøggustovu og ca. 6 tímar pr. barn til barnagarð. 

• Skúlabólkurin er í frítíðarskúlanum, normeringin er ca. 7 tímar pr. barn 

• Barnafrádrátturin er eins og undanfarna ár kr. 5.500. 

• Ansingargjøldini eru eins og undanfarna ár kr. 2.200, kr. 1.900 og kr. 1.000. 

• Øll havnagjøld og onnur gjøld eru eins og undanfarna ár. 

• Har eingin lønartalva er fyri 2022, er ein lønarhækkan sett inn á 2,5%. 

• Afturgjald av skuld í 2022 verður samb. avtalum ið fyriliggja tkr. 2.910. 

 

Á fundi, tann 21.09.2022, mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við fíggjarkarminum fyri 

2023, so sum hann er uppsettur omanfyri.  

 

 Tilmæli hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.  
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Mál nr. 101/2022 – Útbjóðing av jørð við Regnavegin og B-tilboðið frá RTS  ALMENT 

J.nr.: 200002-3-2021 

J.nr.: 1503-3-2021 

 

Gongdin í málinum: 

SÓKN Advokatar hava vegna Nes kommunu staðið fyri útbjóðing av jørð við Regnavegin og 

Høgenesvegin. Tá freistin at lata uppskot inn var farin 15.08.2022, var eitt uppskot innkomið.  

Boðið er frá Sp/f Skákið við Høgna Petersen. Eyðbjørn Larsen frá SÓKN verður við á fundinum og 

greiðir frá.  

 

Á fundi tann 17.08.2022 mælir Tekniska nevnd til, at SÓKN fer í samskifti við Sp/f 

Skákið fyri at fáa greiði á ivamálum og ógreiðum viðurskiftum í uppskotinum, fyri 

síðani at venda aftur til Teknisku nevnd.  

 

Eyðbjørn Larsen frá SÓKN var á fundi í Teknisku nevnd tann 29.08.2022 har hann greiddi frá 

samskiftinum við Sp/f Skákið. Sp/f Skákið hevur svarað spurningunum, sum SÓKN setti teimum, men 

sambært SÓKN eru enn ivamál, sum eiga at fáast greiða á, áðrenn endaliga støða verður tikin til tilboðið 

frá Sp/f Skákið.  

 

Á eyka fundi tann 29.08.2022 mælir Tekniska nevnd til fara í víðari samráðingar við 

Sp/f Skákið og um neyðugt fáa uttanhýsis ráðgeving.  

 

Dakko Petersen var úti undir viðgerðini og Høgni Hansen var tilkallaður 

sum eyka limur í Teknisku nevnd.  

 

Tilmæli hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

Dakko Petersen og Rannvá í Túni Petersen vóru 

úti undir viðgerðini.   

 

 

Tann 06.09.2022 var fundur á kommunuskrivstovuni við umboð fyri Sp/f Skákið, har tey førdu fram, at 

tey ynskja, at verkætlanin ber á mál. Tekningarnar eru ikki útgreinaðar enn og kunnu tillagast í samband 

við umsókn av byggiloyvi. Tað verður gjørt fyri at tryggja bestu fortreytir eins og øll krøv verða hildin 

(m.a í mun til elevatorar, útsýnið og benið omanfyri). 

 

Sp/f Skákið hevur gjørt samstarvsavtalu við RTS um spreinging og byggibúning. Kommunan eigur 

grótið, og felagið kann bjóða kommununi koyring av grótinum fyri ávíst kappingarført krónutal/m3. 

Metingin frá Teknistovuni í Gøtu var á leið tað sama krónutal/m3.Teknistovan metir avgjørt, at tilboðið 

um grótkoyringina er kappingarført og mælir kommununi til at góðtaka tað. Tíðarætlanin sigur, at byrjað 

verður beinanvegin, tá byggiloyvið er útskrivað.  

 

Væntað verður, at byggibúningin á tí norðaru helvtini fer at taka uml. tríggjar mánaðir. Síðani er ætlanin 

at byrja byggingina av teimum fyrstu blokkunum, meðan restin av lendinum verður gjørt byggibúgvið.  
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Um tikið verður av tilboðnum frá Sp/f Skákið, skal kommunan fíggja koyringina, móttøkuna og 

útleggingina av grótinum, meðan Sp/f Skákið keypir lendið fyri 275 kr/m3 sum ásett í 

útbjóðingartilfarinum. 

 

Mettur netto kostnaður fyri kommununa sambært skjal. 

 

Á fundi tann 14.09.2022 mælir Tekniska nevnd til at selja økið matr nr. 264i á íalt 

9.304 m2 til Skákið. Eisini verður mælt til at taka av teirra tilboði um koyring av gróti 

oman í Oyrarnar. Grótnøgdin er mett til 60-77.000 m3. Avtalað verður í sáttmála, 

hvussu rætta grótnøgdin verður uppgjørd. Tekniska nevnd mælir somuleiðis til at 

taka av tilboð B frá RTS um móttøku og útlegging av gróti.  

 

Dakko Petersen var úti undir viðgerðini og Høgni Hansen var tilkallaður 

sum eyka limur í Teknisku nevnd.  

 

Á fundi 15.09.22 millum RTS, Nes kommunu og LBF varð tosað um B tilboðið fyri at fáa eina tillaging í 

mun til nýggjar upplýsingar í samband við møguliga avtalu við Skákið. Semja var um at møtast aftur tann 

21.09.22 at umrøða málið nærri. Á fundi 21.09.22 millum RTS, LBF og Nes kommunu vórðu útrokningar 

frá LBF lagdar fram.  

 

Av tí at RTS eisini ger spreingiarbeiðið fyri Skákið, kunnu tilboð A og B tengjast saman. Nakrir 

rakstrarfyrimunir eru, men størsti fyrimunurin er, at ætlanin er, at verjugrót ikki verður keypt aðrastaðni 

frá, men verður sprongt norðanfyri Saltsøluna. Grótið uppi við brunnarnar við Regnavegin verður brúkt til 

fyllu.  

 

Mettur kostnaður sæst í viðlagda skjali.  

 

 

Á fundi, tann 21.09.2022, mælir Fíggjarnevndin til at arbeiða víðari við málinum.  

 

 

Á fundi tann 26.09.2022 millum RTS, LBF og Nes kommunu varð aftur tosað um B tilboðið frá RTS og tann 

samlaða kostnaðin av grótverjuni. RTS játtaði at strika ávísan kostnað, meðan kommunan góðtekur longda 

byggitíð.  

 

Kostnaðurin fyri tilboð A+B, trygging, ráðgeving, eftirlit, grótkoyring, sølu av stykkinum við Regnavegin og 

óvissu viðv. legróti, er nú mettur til 13 mió kr, netto, í kommunurnar part. Í fíggjarætlanini fyri 2022 hevur 

bygdaráðið samtykt at fíggja 8,5 mió. kr. Víst verður annars til útrokningar í viðlagda skjali. Samlaða 

grótnøgdin er mett til (38.000 m3 + 70.000m3), ella íalt 108.000m3. 
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Á eyka fundi, tann 26.09.2022, mælir Fíggjarnevndin til at selja lendi matr. 264i (umleið 

8.800m2) til Skákið og at taka av tilboð B vísandi til viðløgdu uppseting. Fíggingin verður tikin 

av íløgukarminum í Fíggjarætlanini fyri 2023.  

 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.  

 

Dakko Petersen og Rannvá í Túni Petersen vóru úti undir 

viðgerðini.  

 

 

 

Mál nr. 102/2022 – Broyting í byggisamtykt - serstøk byggisamtykt fyri øki á Nesi  ALMENT 

J. nr.: 234022-17-2017 

 

Remy á For søkti á fyrsta sinni um at fáa byggiloyvi og uppískoytisstykki til matr. 146 á Nesi tann 

10.08.2017. Aftaná eina drúgva viðgerð og samskifti við aðrar myndugleikar er greitt, at ein serstøk 

byggisamtykt má gerast fyri økið, um ætlanirnar hjá umsøkjaranum skulu bera á mál.  

 

Uppskot til ásetingar (dagfest 12.09.22) fyri serstøku byggisamtyktina er komið frá Fuglark. Í 

ásetingunum verður dentur m.a. lagdur á, at endurbyggingin skal taka støði í verandi grund, at snið, tilfar 

og litir skulu halda seg til sama brá sum kirkjan.  

  

Fyri at fyribyrgja, at møguligar framtíðar farleiðir í økinum verða skerdar, umfatar serstaka 

byggisamtyktin bert framtíðar matrikkulin, og ikki gonguleiðina. Umsøkjarin fær tó gongurætt til økið.  

 

Á fundi tann 14.09.2022 mælir Tekniska nevnd til at gera serstaka byggisamtykt 

sambært omanfyrinevnda uppskoti um treytir og ásetingar.  

 

Tilmæli hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.  

 

 


