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Mál nr. 103/2022 – Taraaling á Skálafjørðinum   ALMENT 

J.nr.: 1603-2-2022 

 

Tann 29.09.2022 kemur hoyringsskriv frá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni, har biðið verður um 

viðmerkingar frá avvarðandi pørtum til aliloyvi á Skálafjørðinum. Nærri staðsett undir Lambareiði. 

 

Áheitanin er fyrst og fremst stílað til Kongshavnar Havn, men eisini til kommunurnar í 

samstarvinum.  

 

Kongshavnar havnastýrið mælir til, at loyva taraaling við teimum treytum, at tað verður í 

samstarvi við aðrar vinnugreinar og at onkur kann ábyrgdast, um alingin fellur í órøkt.  

 

Á fundi, tann 19.10.2022, mælir Tekniska nevnd til at taka undir við 

tilmælinum hjá Kongshavnar Havnastýri.  

 

Tilmælið frá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 104/2022 – Umsókn um byggiloyvi – Hans Hilmar Johannessen ALMENT 

J.nr.: 1201-9-2022 

 

Í teldubrævi, dagfest tann 29.09.2022, søkir Norðsetur, vegna Hans Hilmar Johannessen, um 

byggiloyvi til sethús á Ólavsvegi sambært viðløgdu tekningum.  

 

 

Á fundi, tann 19.10.2022, mælir Tekniska nevnd til játta byggiloyvi sambært 

viðløgdu tekningum.  

 

Tilmælið frá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 105/2022 – Umsókn um frávik frá byggisamtyktini matr. nr. 545  ALMENT 

J.nr.: 1205-5-2022 

 

Í samband við frábýti av matr. nr. 545 á Toftum sendir matrikulldeildin á Umhvørvisstovuni 

fyrispurning til kommununa um at gera frávik frá byggisamtyktini. Málið hevur fyrr verið umrøtt 

á fundi í Teknisku nevnd tann 17.03.2022.  



 

Sum er, kann stykkið ikki frábýtast til eitt grundstykki, tí tað er ov lítið og lýkur ikki treytirnar í 

byggisamtyktini um grundstykkir. Fyri at Umhvørvisstovan kann fara víðari við málinum, er 

neyðugt at kommunan játtar at gera frávik frá byggisamtyktini.  

 

Tá málið upprunaliga var á skrá hjá kommununi, varð eisini hildið, at stykkið var ov lítið til 

grundstykki, og tí var ætlanin at víðka um stykkið. Ongar slíkar ítøkiligar ætlanir fyriliggja nú.  

 

  

Á fundi, tann 19.10.2022, mælir Tekniska nevnd frá at játta frávik frá 

byggisamtyktini, grundað á, at stykkið er ov lítið til grundstykki. Um víðkað 

verður um stykkið, kann málið verða tikið upp til nýggja viðgerð. 

 

Tilmælið frá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 106/2022 – Agrigat til reinsiverkið   ALMENT 

J.nr.: 1204-3-2022 

 

Í juni í ár varð samtykt at keypa neyðstreyms-agrigat til reinsiverkið, og síðan at kanna møguleikar 

fyri at gera ein skúr í samband við uppsetan.  

 

Tað er nú greitt, at skúrurin má gerast skjótast gjørligt. Besta loysnin er, at kommunumenninir 

gera skúrin sjálvir.  

 

Vegleiðandi kostnaður, um at tekniska toymið ger arbeiði: kr. 110.000.   

 

Somuleiðis er innheintað tilboð. Hetta ljóðar á tilsamans kr. 124.000 u/mvg.  

 

 

Á fundi, tann 19.10.2022, mælir Tekniska nevnd til at kommunumenninir gera 

skúrin og at taka fíggingina við í reguleringunum av fíggjarætlanini í 2022 

 

Á fundi, tann 25.10.2022, mælir Fíggjarnevndin til at kommunumenninir gera 

skúrin og at taka fíggingina við í reguleringunum av fíggjarætlanini í 2022.  

 

Tilmælið frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini varð einmælt 

samtykt.  

 

 



 

 

Mál nr. 107/2022 – Asfaltering á Heygsvegi    ALMENT 

J. nr.: 1201-5-2021 

 

Mikudagin 26.10.2022 var lisitatión á kommunuskrivstonuni viðvíkjandi asfaltering av Heygsvegi.  

Tað komu trý tilboð inn.  

 

Teknistovan í Gøtu mælir til at taka av lægsta tilboðnum, sum var frá HJ-Asfalt á kr. 1.094.155 

u/mvg.   

 

Á eyka fundi, tann 31.10.2022, mælir Tekniska nevnd til at taka av tí lægsta 

tilboðnum frá HJ-Asfalt á kr. 1.094.155 u/mvg 

 

Á eyka fundi, tann 31.10.2022, mælir Fíggjarnevndin til at taka av tí lægsta 

tilboðnum frá HJ-Asfalt á kr. 1.094.155 u/mvg. Fíggingin verður tikin av 

stovninum “Vegir íløga”.  

 

Tilmælið frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini varð einmælt 

samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 108/2022 – Ventilatiónsanlegg í skúlanum 2. viðgerð  ALMENT 

J.nr.: 1201-30-2021 

 

Eftir drúgt kanningararbeiði av fakfólki hevur Nes kommuna hevur fingið tilboð uppá 

ventilatiónsanlegg og tilhoyrandi rørarbeiði frá Sp/f Ídni áljóðandi kr. 570.000 u/mvg til 

Tofta skúla.  

Húsavørðurin í skúlanum mælir 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 á bygdaráðsfundi 29.08.2022. 

 

Á fundi tann 25.10.2022 mælir Fíggjarnevndin til við 2. viðgerð at taka undir 

við samtyktini frá bygdaráðsfundinum 29.08.2022. Kr. 400.000 eru avsettar á 

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

“Svangaskarð íløga”. 

 

  Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt við 2. viðgerð.  

 

Tilmælið frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini varð einmælt 

samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 111/2022 – Fíggjarumbøn og ynskir 2023 – Tofta skúli  ALMENT 

J.nr.: 1901-4-2022 

 

Í telduposti, dagfest tann 12.10.2022, kemur fíggjarumbøn saman við ynskjum fyri 2023 frá Tofta 

skúla. 

 

Skúlastjórin skrivar soleiðis: 

 

Viðv. Fíggjarumbøn skúlans 2023 

Námsfrøðiliga ráðið hevur á fundi 28.09.22 viðgjørt fíggjarumbøn skúlans komandi fíggjarár.  

Fíggjarárið 2022 fingu vit eina játtan til blokkin á kr. 703.000,- til KT kr. 180.000,- og til breytir kr. 

60.000,-. 

Til fíggjarárið 2023 vil Námsfrøðiliga ráðið biðja um eina prístalsregulering av játtanini eins og at 

lagt verður upp fyri at bókasáttmálin við Nám næsta ár dýrkar við kr 80,- pr næming. Okkara 

umbøn er tí út frá hesum, at vit fáa eina játtan áljóðandi til blokkin kr. 720.000,- til KT kr. 

180.000,- og til breytir kr 60.000,- 

 

Umbøn um at kunna keypa skúlamøblar í tvær skúlastovur 

Vit í Tofta skúla vilja biðja um pengar til at keypa skúlamøblar í tvær skúlastovur. Tá ið vit siga 

skúlamøblar, so meina vit við borð og stólar til næmingar og eitt borð og stól til læraran. 

 

Møblarnar skulu vit brúka í tveimum skúlastovum, í gamla ´58 bygninginum. Hesar stovur eru ikki 

so stórar, og nú vit hava fleiri stórar flokkar á 24 og 25 næmingar, so gerst tað ov trongt inni í 

stovunum við teimum stóru borðunum, ið vóru keypt, tá skúlin varð umbygdur í 2008.  



Okkara ynski er at keypa somu borð sum vit keyptu fyri umleið tveimum árum síðan. Hesi borð og 

stólar eru vit serstakliga glað fyri. Hetta eru borð, ið eru góð hjá næmingunum at arbeiða við, 

samstundis sum tey ikki fylla so nógv í rúminum og stólarnir eru serstakliga góðir. 

 

Nýggjasta tilboð upp á hesar stólar hava vit fingið í samband við hesa umsókn. Prísurin, ið vit hava 

fingið upplýst er kr. 147.010,- 

 

Eisni er fráboðan um ávís ynski til Tofta skúla, sum ikki skulu av blokkinum 

 

Á fundi, tann 18.10.2022, mælir Mentanarnevndin til at viðgera málið í samband 

við viðgerðina av fíggjarætlanini 2023.  

 

Á fundi, tann 25.10.2022, mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Mentanarnevndini um at viðgera málið í samband við viðgerðina av 

fíggjarætlanini 2023. 

 

Tilmælið frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini varð einmælt 

samtykt.  

 

 

Mál nr. 112/2022 – Fríøkið á Kvíggjarheyggi   ALMENT 

J.nr.: 2001-7-2022 

 

Í teldubrævi, dagfest tann 05.10.2022, kemur áheitan frá Karl Johannessen, har hann søkir Nes 

kommunu um stuðul til ein útsiktskikara, sum sambært heildarætlanini fyri fríøkið á 

Kvíggjarheyggi/spæliplássið á Gadd, skal staðsetast ovast á heygginum.  

 

Tiboð uppá kikaran fyriliggur og ljóðar á kr. 62.375 v/mvg.  

 

Eisini heitir hann á Nes kommunu um at fáa gjørt arbeiðini sum mangla liðug. Tað eru gonguteigar, 

laðingar, planting o.a. 

 

Á fundi, tann 18.10.2022, mælir Mentanarnevndin til at seta kr. 25.000 av til 

spæliplássið í 2023 eins og undanfarin ár. Somuleiðis verður miðja ímóti at gera 

gonguteigarnar lidnar í 2023. Málið verður tikið við í viðgerðini av 

fíggjarætlanini 2023.  

 

Á fundi, tann 25.10.2022, mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Mentanarnevndini um at viðgera málið í samband við viðgerðina av 

fíggjarætlanini 2023. 

  



Tilmælið frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini varð einmælt 

samtykt.  

 

 

 

 

 

Mál nr. 113/2022 – Umsókn um stuðul – Ravnur    ALMENT 

J.nr.: 2006-5-2022 

 

Í teldubrævi, dagfest tann 23.09.2022, søkir Ravnur um fíggjarligan stuðul fyri 2023. Í brævinum 

verður eisini takkað fyri stuðulin fyri 2022 sum var kr. 20.000. Stuðulin fyri 2022 er brúktur til 

bóltar og búnar.  

 

Á fundi, tann 18.10.2022, mælir Mentanarnevndin til at kr. 20.000 verða avsettar 

í samband við viðgerðina av fíggjarætlanini fyri 2023. 

 

Á fundi, tann 25.10.2022, mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Mentanarnevndini um at seta kr. 20.000 av í samband við viðgerðina av 

fíggjarætlanini 2023. 

 

Tilmælið frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini varð einmælt 

samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 114/2022 – Umsókn um stuðul – Undirhúsið  ALMENT 

J.nr.: 2004-3-2022 

 

Í skrivi, dagfest tann 29.08.2022, søkir Undirhúsið um fíggjarligan stuðul í 2023 til víðari umvæling 

av Mathias´sa pakkhúsi. Ítøkiliga verður søkt um somu upphædd sum fyri 2022, kr. 40.000.  

 

Í øðrum skrivi, dagfest tann 18.09.2022, søkir Undirhúsið um fíggjarligan stuðul til leiguútreiðslur í 

2023. Árini frammanundan hevur Bátafelagið tikið sær av leiguni og fingið stuðul frá kommununi. 

Undirhúsið og Bátafelagið hava gjørt nýggjan sáttamála, sum inniber, at Bátafelagið framyvir ikki 

er partur av verkætlanini um at umbyggja Mathias’sa pakkhús og annars leyst av at skaffa hølir til 

leigu vegna Undirhúsið. 

 

Fyri 2022 er stuðulin frá kommununi kr. 45.000, sum fer til at gjalda leiguútreiðslur o.a. fyri hølið, 

sum er í kjallarahæddini hjá Pidda. Mett verður, at Undirhúsið má leiga hølini í 2023 afturat, meðan 

arbeitt verður við at umvæla Mathias´sa pakkhús.  

  



Á fundi, tann 18.10.2022, mælir Mentanarnevndin til at játta ávíkavist kr. 40.000 

og kr. 45.000 í samband við viðgerðina av fíggjarætlanini 2023.  

 

Á fundi, tann 25.10.2022, mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum 

hjá Mentanarnevndini um at viðgera málið í samband við viðgerðina av 

fíggjarætlanini 2023. 

 

Tilmælið hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini varð einmælt 

samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 115/2022 – Fíggjarætlan 2023 – Skálafjarða Sløkkilið  ALMENT 

J.nr.: 1105-1-2022 

 

Skálafjarðar kommunala Sløkkilið hevur sent uppskot um fíggjarætlan fyri 2022 til ummælis hjá 

kommununi. 

 

Ætlan 2022    Æ  2023  Æ  2022 

Gjald pr. íbúgva            305           305 

 

Inntøkur: 

Kommunur    2.092.300  2.050.515

   

Aðrar inntøkur        50.000       50.000 

Inntøkur í alt   2.142.300  2.100.515

  

 

Útreiðslur: 

Løn v.m    1.306.000  1.306.000

   

Kostnaður          463.760     428.760 

Fyrisiting          132.200     122.200 

Bilútreiðslur       230.000     220.000 

Meirvirðisgjald                 0                0 

Útreiðslur í alt   2.131.960  2.076.960 

 

Úrslit áðrenn rentur/avskrivingar            10.340       23.555  

 

 

Nevndin fyri Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið hevur á fundi 27.09.2022 viðgjørt fíggjarætlan  

fyri árið 2023. Nevndin mælir til, at gjaldið frá kommununum til SKS verður eins og undnafarna ár 



kr. 305,00 pr. íbúgva. Grundarlag fyri íbúgvaratalið er 01.01.2022. 

 

Íbúgvaratalið í Nes kommunu  pr. 01.01.2022 var 1451. Mánaðarliga gjaldið til SKS í 2022 verður 

kr. 36.880 í alt kr. 442.555. 

 

Íløguætlan 2023 

Keyp av bussi     454.750

  

Ljósbrúgv + montering       40.000 

Fire expressa Oyndarfjørð         30.000 

Tilfar í samband við reinhald                                           35.000 

Íløgur í alt            559.750 

Íløguætlan deild á kommunurnar                  559.750 

Nes kommuna   21,2%   118.396 

Runavíkar kommuna   62,3%   348.742 

Sjóvar kommuna   16,5%     92.612 

 

 

Á fundi, tann 25.10.2022, mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við Fíggjarætlanini hjá 

Skálafjarða Sløkkiliði fyri 2023, soleiðis sum hon er uppsett.  

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.  

 

 

 

 

Mál nr. 116/2022 – Fíggjarætlan 2023 – Nes kommuna 2. viðgerð ALMENT 

J. nr.: 1107-2-2022 

 

Fyrsta viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2023 var fyri á bygdaráðsfundi 26.09.2022. 

 

Fíggjarnevndin mælir til, at høvuðstølini til aðru viðgerð av 

fíggjarætlanini fyri 2023, hjá Nes kommunu, eftir broytingar vera hesi:  

 

Rakstur tkr.  2023  2022 v/eykaj.  Munur  % 

§1 Kommunal fyristing  6.043  5.245  798    15,2 

§2 Almanna- og heilsumál  22.327  20.849  1.478  7,1 

§3 Børn og ung  14.384  14.750  -366  2,5 

§4 Undirvísing  5.135  4.520  615  13,6 

§5 Mentan og frítíð  4.930  4.560  370  8,1 

§6 Teknisk mál  6.034  5.140  894  17,4 

§7 Kommunalt øki  3.950  3.872  78     2,0 



Rakstur í alt  62.803  58.936  3.867  6,6 

 

§20 Inntøkur v.m.  71.669  67.264  4.405  6,6 

 

Úrslit áðrenn íløgur  8.866  8.328  538  6,5 

 

Íløgur tkr.        

§1 Kommunal fyrisiting  0  0  0  0 

§2 Almanna- og heilsumál  70  439  -369  84,1 

§3 Børn og ung  350  1.003  -653   65,1 

§4 Undirvísing  2.400  2.350  50  2,1 

§5 Mentan og frítíð  5.550  1.350  4.200  311,1 

§6 Teknisk mál  1.083  5.854  -4.771   81,5 

§7 Kommunal virki  7.639  9.510  -1.871   19,7 

Íløgur í alt  17.092  20.506  -3.414  16,7 

 

Úrslit aftaná íløgur  -8.226  -12.178  -3.952  32,5 

 

Afturgjald av skuld  2.910  2.910  0  0 

 

Av tøkum peningi  3.136  3.088  48  1,6 

 

Lántøka  8.000  12.000  -4.000  33,3 

 

 

Á arbeiðsfundi 27.10.2022 mælir Fíggjarnevndin til at skattaprosentið 

verður óbroytt 20,5%, og at barnafrádrátturin verður óbroyttur kr. 

5.500. 

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

Á arbeiðsfundi 27.10.2022 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 2. 

viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2023 soleiðis, sum hon er uppsett.  

Afturgjald av skuld tkr. 2.910 verður fíggjað við tøkum peningi. 

Íløgurnar á tkr. 17.092 verða fíggjaðar við rakstaravlopið á tkr. 8.866, 

lántøku á tkr. 8.000 og tøkum peningi á tkr. 226. 

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

 
 


