
Bygdaráðsfundur 27.02.2023 kl. 18.00 til kl. 18.30 

 

Fundarstað:  Fundarhølið 

 

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  Avboð 

Elsbet E. Magnussen, skrivari x 

  

  

 

 

 

 

 

 

Mál til viðgerðar: 

Mál nr. 16/2023 – Limur til barnaverndarnevndina   ALMENT 

Mál nr. 17/2023 – Skráseting av staðarnøvum   ALMENT 

Mál nr. 18/2023 –       AFTURLATIÐ 

Mál nr. 19/2023 – Roknskapur 2022 – Bókasavnið   ALMENT 

Mál nr. 20/2023 – Vindeygu til ítróttarhúsið á Svangaskarði   ALMENT 

Mál nr. 21/2023 – Asfaltering á Regnavegnum    ALMENT 

Mál nr. 22/2023 – Nýggj maskina og dumparar   ALMENT 

Mál nr. 23/2023 –                                                             AFTURLATIÐ 

Mál nr. 24/2023 –       AFTURLATIÐ 

Mál nr. 25/2023 – Broyting í kommunustýrisskipanini   ALMENT 

Mál nr. 26/2023 –       AFTURLATIÐ 

Mál nr. 27/2023 –       AFTURLATIÐ 

Mál nr. 28/2023 –      AFTURLATIÐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mál nr. 16/2023 – Limur til barnaverndarnevndina  ALMENT 

J.nr.: 1802-1-2023 

 

Annfríð Neslíð, sum hevur verið limur í Barnaverndarnevndini, ynskti at siga seg úr nevndini 

frá 1. Januar 2023. Í tí sambandi skal ein nýggjur fastur limur veljast í hennara sess.  

Trivnaðarnevndin og umsitingin hava arbeitt við at fáa avgreitt. 

 

 

Á fundi, tann 27.02.2023, samtykti bygdaráðið 

einmælt, eftir tilmæli frá Trivnaðarnevndini, at 

Armgarð á Regni verður fastur limur í 

barnaverndarnevndini.  

 

 

 

 

Mál nr. 17/2023 – Skráseting av staðarnøvum   ALMENT 

J.nr.: 2003-5-2022 

 

Nes kommuna hevur fingið tilboð frá MUNIN uppá eina talgilda skipan til skráseting av 

staðarnøvnum. Skipanin verður tøk hjá borgarum og fer at innihalda myndir, frágreiðingar og 

annað, sum verður lagt inn. 

 

Á fundi tann 17.01.2023 mælir Mentanarnevndin til at taka av 

tilboðnum frá MUNIN.   

 

Á fundi tann 25.01.2023 mælir Fíggjarnevndin til at kanna málið 

nærri og at útseta málið til næsta fund.  

 

Janus Jensen og Ólavur Magnussen frá Staðarnavnanevndini vórðu við á fundinum hjá 

Mentanarnevndini tann 14.02.23 og greiddu nærri frá skipanini.  

 

Á fundi, tann 14.02.2023 mælir Mentanarnevndin at halda fast við 

tilmæli um at taka av tilboðnum frá MUNIN. 

 

Á fundi tann 21.02.2023 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 

tilmælinum hjá Mentanarnevndini og at peningurin verður tikin 

av stovninum “Stuðul til Mentan”.  

 



Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini 

vórðu einmælt samtykt.  

 

 

Mál nr. 19/2023 – Roknskapur 2022 – Bókasavnið   ALMENT 

J.nr.: 2205-2-2022 

 

Roknskapurin hjá Bókasavninum fyri 2022 er grannskoðaður av SPEKT, og er hann sendur 

kommununi til góðkenningar. 

  

Høvuðstølini í roknskapinum 2022 eru hesi: 

Útreiðslur: 

Lønir     50.425 kr. 

Húsaútreiðslur     4.500 kr. 

Fólka- og meginbókasøvn   42.259 kr. 

Skúlabókasavnið    47.953 kr. 

Innbúgv    37.188 kr.                                   

Aðrar útreiðslur    54.978 kr.                      

Útreiðslur tilsamans                                       237.303 kr. 

  

                                                                                                                                                              

Inntøkur:             

Kommunust. móttikin í árinum                      186.482 kr. 

Hølisvirði       4.500 kr. 

Landskassast. móttikin í árinum 80%   37.057 kr. 

Landskassast. restgjald 2016  - 20%     9.264 kr. 

Inntøkur tilsamans                       237.303 kr.                                                  

  

            

Ogn: 

Bøkur                                       2.967.875 kr.   

  

Skuld:   

Skuld                                                                          2.967.875 kr. 

                                                                       

Javnvigar við                           2.967.875 kr.             2.967.875 kr. 

 

 

Á fundi tann 14.02.2023 mælir Mentanarnevndin til at góðtaka 

roknskapin hjá Bókasavninum sum hann er uppsettur.  

 



Á fundi tann 21.02.2023 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 

tilmælinum hjá Mentanarnevndini og at taka undir við 

roknskapinum hjá Bókasavninum sum hann er uppsettur.  

 

Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini 

vórðu einmælt samtykt.  

 

 

Mál nr. 20/2023 – Vindeygu til ítróttarhúsið á Svangaskarði   ALMENT 

J.nr.: 2006-3-2023 

 

Nes kommuna hevur biðið um tilboð uppá nýggj vindeygu til Ítróttarhúsið á Svangaskarði. Tvey 

tilboð eru komin.  

 

Lægra tilboðið er á kr. 90.763 v/ 6,25% mvg.  

 

Á fundi tann 15.02.2023 mælir Tekniska nevnd til at taka av lægra 

tilboðnum uppá træ/alu vindeygu á kr. 90.763 v/ 6,25% mvg. 

Harafturat má játtast peningur til ísetan. Mælt verður til, at biðja í 

minsta lagi um tvey tilboð uppá ísetan. 

 

Bæði omanfyri og niðanfyri vindeyguni má klædningur skiftast, tí hann er rotin. Kostnaðarmeting 

uppá tilfar er kr. 25.-26.000. 

 

Ísetan av vindeygunum kostar sambært tilboðum: 

Tilboð 1: kr. 206.600 u/mvg 

Tilboð 2: Gav ikki tilboð 

Tilboð 3: kr. 90.000 u/mvg 

Tilboð 4: kr. 103.600 u/mvg 

 

Á fundi tann 21.02.2023 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 

tilmælinum hjá Teknisku nevnd um at taka av lægra tilboðnum 

uppá træ/alu vindeygu á k. 90.763 v/6,25% mvg. Harafturat mælir 

Fíggjarnevndin til at taka av lægsta tilboðnum uppá ísetan á kr. 

90.000 u/mvg og at peningurin verður tikin av stovninum 

“Svangaskarð íløga”.  

 

 Høgni Hansen var úti undir viðgerðini.  

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.  

 

Høgni Hansen var úti undir viðgerðini.  



Mál nr. 21/2023 – Asfaltering á Regnavegnum    ALMENT 

J.nr.: 1302-2-2023 

 

Ætlanin er at asfaltera á Regnavegnum. Kanningar eru gjørdar, og veitari hevur fingið fyrispurning. 

Longdin 540 m, breiddin áleið 6m, ella íalt 3240 fermetrar. 

Samráðingar hava verið við veitara, sum bindir seg til at gera hetta asfaltarbeiðið fyri umleið 1 mió. 

kr íalt. 

 

 

Á fundi tann 15.02.2023 mælir Tekniska nevnd til at taka av 

tilboðnum á uml. 1 mió. kr íalt. 

 

Á fundi tann 21.02.2023 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 

tilboðnum á umleið kr 1 mió. u/mvg. Peningurin verður tikin av 

stovninum “Vegir”.  

 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini 

vórðu einmælt samtykt.  

 

 

 

Mál nr. 22/2023 – Nýggj maskina og dumparar   ALMENT 

J.nr.: 2901-1-2023 

 

Nes kommuna hevur fingið tilboð uppá nýggja maskinu og dumparar.  

 

Tilboðið er, um kommunan keypir útgerðina, á kr. 495.928 u/mvg. Íroknað er afturbering á kr. 

225.000 fyri at lata gomlu útgerðina inn aftur.  

 

Um kommunan leigar (leasar) útgerðina kostar tað kr. 10.189 um mánaðin í fimm ár. Restvirðið 

aftaná fimm ár er kr. 72.200.  

 

Á fundi tann 15.02.2023 mælir Tekniska nevnd til at taka av 

tilboðnum at leiga útgerðina fyri kr. 10.189 um mánaðin í fimm ár.  

 

Á fundi tann 21.02.2023, mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 

tilmælinum frá Teknisku nevnd og at taka av tilboðnum á kr. 

10.189 um mánaðin. Peningurin verður tikin av stovninum 

“Viðlíkahald av bilum, rakstrargøgn v.m.”. 

 

Tilmælini hjá Teknisku nevnd og 

Fíggjarnevndini vórðu einmælt samtykt.  



Mál nr. 25/2023 – Broyting í kommunustýrisskipanini   ALMENT 

J. nr.: 1101-5-2023 

 

Í samband við at bygdaráðið hevur samtykt, at Nes kommuna skal taka sær býarheiti, skal 

kommunustýrisskipanin broytast samsvarandi.  

 

Uppskot er viðlagt til fundin har orðaljóðið í kommunustýrisskipanini fyri Nes kommunu er 

broytt, so at “bygdaráð” er broytt til “býráð” og “bygdaráðslimur” er broyttur til “býráðslimur”.  

 

Á fundi tann 21.02.2023 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við 

uppskotinum til broytingar av kommunustýrisskipanini.  

 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 

 

 

 

 

 


