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Bygdaráðsfundur 29.08.2022 kl. 18.00 til kl. 19.00 

 

Fundarstað:  Fundarhøli 

 

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. 85/2022 – Umsókn um grundstykki – D. Eli í Hjøllum    ALMENT 

Mál nr. 86/2022 – Umsókn um byggiloyvi til bilhús – Sìmun Hammer  ALMENT 

Mál nr. 87/2022 – Umsókn um uppískoytisstykki – Hans Andrias Poulsen   ALMENT 

Mál nr. 88/2022 – Umsókn um uppískoytisstykki – Sunniva og Hjalti Olsen  ALMENT 

Mál nr. 89/2022 – Umsókn um uppískoytisstykki – Sonja Kristoffersen og Rasmus Zachau ALMENT 

Mál nr. 90/2022 – Ventilatiónsanlegg í skúlanum    ALMENT 

Mál nr. 91/2022 – Tekniskt mál     AFTURLATIÐ 

Mál nr. 92/2022 – Umsókn um loyvi at taða – Olaf Magnussen    ALMENT 

Mál nr. 93/2022 – Grótverja í Oyrunum – 2. Viðgerð    ALMENT 

Mál nr. 94/2022 – Ársroknskapir 2021 og stuðulsumsókn fyri 2023 – Forn. og Bygdasavnið  ALMENT 

Mál nr. 95/2022 – Vaskifólk til fimleikahøllina     ALMENT 

Mál nr. 96/2022 – Trampolinir á Svangaskarði      ALMENT 

Mál nr. 97/2022 – Tekniskt mál                          AFTURLATIÐ 

 

Mál nr. 97/2022 varð einmælt tikið við á skrá aftaná at skráin varð gjørd. 
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Mál nr. 85/2022 – Umsókn um grundstykki – Eli í Hjøllum    ALMENT 

J.nr.: 1205-11-2022 

 

Í umsókn, dagfest 2. mai 2022, søkir Dánial Eli í Hjøllum um at fáa grundstykki til sethúsabygging.  

Grundøkið talan er um, er stykkið norðan fyri verandi sethús/grundøki hjá umsøkjaranum, í somu linju 

eystureftir og í mark hjá grannanum á tils. 1.310m2.   

 

Á fundi tann 18.05.2022 mælir Tekniska nevnd til at játta grundstykkið, so markið 

fylgir markinuum norðanfyri sambært korti frá Teknisku deild.  

  

 Súni í Hjøllum var úti undir viðgerðini.  

 

Tilmæli hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt á 

bygdaráðsfundi 30.05.2022. 

    

    Súni í Hjøllum var úti undir viðgerðini. 

 

Notat frá tekn deild. 

Tann 23. juni 2022 kom Eli á gátt hjá teknisku deild. Ørindini vóru at halda fast við upprunaligu 

umsóknina frá mai 2022 um meira lendi. 

  

Á fundi tann 17.08.2022 mælir Tekniska nevnd til at umsøkjarin fær grundøkið sum 

upprunaliga tilmælt frá Teknisku deild, men at hann fær geiran ímillum stykkini uppí 

afturat.  

 

  Súni í Hjøllum var úti undir viðgerðini. 

 

   Tilmæli hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.  

 

    Súni í Hjøllum var úti undir viðgerðini. 

 

 

 

Mál nr. 86/2022 – Umsókn um byggiloyvi til bilhús – Símun Hammer  ALMENT 

J.nr.: 1201-8-2022 

 

Í teldubrævi, tann 09.08.2022, søkir Símun Hammer um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 634, 

Regnavegur 4.  

 

Bilhúsið skal byggjast frá húsavegginum í mark og verður 4,8m breitt, 8,5m langt og uml. 2,5m 

høgt. Omaná bilhúsinum er ætlanin at hava terrassu.  

 

Av tí at ætlanin er at byggja í mark, er grannasáttmáli gjørdur.  
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Á fundi tann 17.08.2022 mælir Tekniska nevnd til at játta byggiloyvi sambært 

innsendu tekningum.  

 

 Tilmæli hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.  

 

 

Mál nr. 87/2022 – Umsókn um uppískoytisstykki – Hans Andrias Poulsen   ALMENT 

J.nr.: 1205-12-2022 

 

Í umsókn, tann 15.06.2022, søkir Hans Andrias Poulsen um at fáa eitt uppískoytisstykki suður frá 

sínum stykki matr. nr. 343 á Høgnesvegi 35. 

 

Umsøkjarin vil betra um parkeringsmøguleikarnar á stykkinum.  

 

Vegleiðandi kort verður klárt til fundin.  

 

Á fundi tann 17.08.2022 mælir Tekniska nevnd til at játta uppískoytisstykki 

sambært viðlagda korti frá teknisku deild.  

 

Tilmæli hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

 

Mál nr. 88/2022 – Umsókn um uppískoytisstykki – Sunniva og Hjalti Olsen  ALMENT 

J.nr.: 1205-21-2022 

 

Í teldubrævi, tann 30.07.2022, søkja Sunniva og Hjalti Olsen um uppískoytisstykki.  

 

Talan er ítøkiliga um at fáa matr. nr. 127a lagdan afturat teirra matr. nr. 131 á Rókavegi 3. 

 

Á fundi tann 17.08.2022 mælir Tekniska nevnd til at játta uppískoytisstykki 

sambært viðlagda korti.  

 

 Tilmæli hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 89/2022 – Umsókn um uppískoytisstykki – Sonja Kristoffersen og Rasmus Zachau ALMENT 

J.nr.: 1205-22-2022 

 

Í teldubrævi, tann 10.08.2022, søkja Sonja Kristoffersen og Rasmus Zachau um at fáa uppískoytis-

stykki uppí teirra stykkið matr. nr. 319 á Saltnesvegi 15.  

 

Ítøkiliga biðja tey um at fáa 7m eystureftir (niðaneftir) og 1,5m norðeftir.  

Ætlanin er at byggja bilhús, fyri at fáa bilarnar inn á egið stykkið.  
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Á fundi tann 17.08.2022 mælir Tekniska nevnd til at játta uppískoytisstykki 

sambært viðlagda korti.  

 

Tilmæli hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 

 

 

 

Mál nr. 90/2022 – Ventilatiónsanlegg í skúlanum    ALMENT 

J.nr.: 1201-30-2021 

 

Nes kommuna hevur fingið tilboð uppá ventilatiónsanlegg og tilhoyrandi rørarbeiði frá Sp/f Ídni 

áljóðandi kr. 570.000 u/mvg til Tofta skúla.  

Eftir nógvar og nágreiniligar kanningar saman við serkønum mælir húsavørðurin í skúlanum til at 

taka av tilboðnum.  

 

Á fundi tann 17.08.2022 mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboðnum frá Sp/f 

Ídni á kr. 570.000 u/mvg. 

 

Á fundi tann 17.08.2022 mælir Mentanarnevndin til at taka av tilboðnum frá Sp/f Ídni á 

kr. 570.000 u/mvg.  

 

Á fundi tann 23.08.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælunum frá 

Teknisku nevnd og Mentanarnevndini. Kr. 400.000 eru avsettar á stovninum “Svimjihøllin 

íløga”. Kr. 250.000 verða tiknar av stovninum “Svangaskarð íløga”. 

 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd, Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vórðu 

einmælt samtykt. 
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Mál nr. 92/2022 – Umsókn um loyvi at taða – Olaf Magnussen    ALMENT 

J.nr.: 1603-1-2022 

 

Í skrivi, dagfest 16.08.2022, heitir Olaf Magnussen vegna Nes haga á kommununa um at leingja 

taðingarloyvi til hálvan oktober.  

 

Nes hagi fekk í mars í 2022 útskrivað loyvi at taða við biogasstøðum frá FØRKA frá 15.05.2022 - 

01.08.2022. Umsøkjarin vísir á, at siðvenja er fyri, at undantaksloyvi verður givið í øðrum 

kommunum.   

 

Á fundi tann 17.08.2022 mælir meirilutin (Dakko Petersen og Elin á 

Torkilsheyggi) í Teknisku nevnd til at játta at leingja loyvi til hálvan oktober 

eftir somu treytum sum áður.  

 

Minnilutin (Jan Højaard) mælir frá at játta at leingja loyvi.  

 

Tilmæli hjá meirilutanum í Teknisku nevnd varð samtykt av 

meirilutanum í bygdaráðnum: Súna í Hjøllum, Heina S. 

Kristiansen, Dakko Petersen og Høgna Hansen atkvøddu fyri. 

 

Minnilutin í bygdaráðnum Jan Højgaard og Rannvá í Túni Petersen atkvøddu í 

móti tilmælinum frá meirilutanum í Teknisku nevnd.  

 

 

 

Mál nr. 93/2022 – Grótverja í Oyrunum – 2. Viðgerð   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 bindandi fyri RTS, meðan ongar bindingar eru fyri 

kommununa. Hetta merkir, at kommunan ikki er bundin at fremja verkætlanina.  
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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 tilboð 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 

á bygdaráðsfundi 27.06.2022. 

 

Á fundi tann 23.08.2022 mælir Fíggjarnevndin til við 2. viðgerð 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.  

 

  Tilmæli hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt við 2. viðgerð.  

 

 

 

Mál nr. 94/2022 – Ársroknskapir 2021 og stuðulsumsókn fyri 2023 – Fornminnisfelagið og Bygdasavnið 

ALMENT 

J.nr.: 2101-1-2022 

 

Fornminnisfelagið søkir Nes kommunu um fíggjarligan stuðul fyri 2023.  

Í umsóknini verður víst til ársrokniskapirnar hjá Fornminnisfelagnum og Bygdasavninum, sum báðir geva 

hall. 

 

Virksemisætlanin fyri 2023 er ikki liðug, men í umsóknini verður ført fram, at ætlanin hjá felagnum er at fáa 

byrjaði arbeiðir liðug (m.a. Sornhúsið), og at 25 ára haldið, sum eftir røttum skuldi verða í 2020, er útsett til 

30 ára hald í 2025.   

 

Á fundi tann 17.08.2022 mælir Mentanarnevndin til at taka roknskapin til eftirtektar og 

at stuðulsupphæddin verður viðgjørd í samband við Fíggjarætlanina 2023. 

 

Á fundi tann 23.08.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka roknskapin til eftirtektar og at 

stuðulsupphæddin verður viðgjørd í samband við Fíggjarætlanina 2023.  

 

 Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt. 
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Mál nr. 95/2022 – Vaskifólk til fimleikahøllina     ALMENT 

J.nr.: 2701-10-2022 

 

Nes kommuna hevur søkt eftir vaskifólki til fimleikahøllina at vaska 20 tímar um vikuna, aðruhvørja viku. 

Tá umsóknarfreistin var farin, vóru 4 umsóknir komnar til starvið.  

 

Á fundi tann 17.08.2022 mælir Mentanarnevndin til at taka undir við innstillingini hjá 

umsjónarmanninum í Tofta skúla og at seta nummar eitt í starv.  

 

Síðani fundin í Mentanarnevdini hevur umsøkjarin, sum varð innstillað sum nummar eitt, tikið umsóknina 

aftur. Umsjónarmaðurin í Tofta skúla mælir til at seta nummar tvey Edytu Cieslewicz í starvið.  

 

Á fundi tann 23.08.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá 

umsjónarmanninum og at seta Edytu Cieslewicz í starv.  

 

 Tilmæli hjá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

 

 

Mál nr. 96/2022 – Trampolinir á Svangaskarði      ALMENT 

J.nr.: 403002-2-2016 

 

Trampolinirnar, sum vóru uppsettar í samband við útifitness á Svangaskarði, eru illa farnar og treingja til 

ábøtur. Nes kommuna hevur fingið tilboð uppá nýggjar trampolinir. Harafturat hevur Nes kommuna 

fingið tilboð frá ARTA, uppá at umvæla verandi trampolinir.  

 

Tilboðið frá ARTA: 

 

Trampolindúkur  2 stk á 8.745   kr. 17.490 

Uppsetan     kr.   6.240 

Fragtútreiðslur    kr.   1.600 

Tilsamans     kr. 25.330    

 

Prísirnir eru uttan mvg. 

 

 

Á fundi tann 17.08.2022 mælir Trivnaðarnevndin til at umvæla trampolinirnar og taka 

av tilboðnum frá ARTA á kr. 25.330 u/mvg.  

 

Á fundi tann 23.08.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka av tilboðnum frá ARTA á kr. 

27.000 við kommunu mvg. Peningurin verður tikin av stovninum “Sparkivallir og 

spælipláss”.   
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Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vórðu einmælt 

samtykt. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


