Samandráttur av bygdaráðsfundi 27.03.2017
Bygdaráðsfundur: 27.03.2017 kl. 18.00 til kl. 18.40
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
x
Súni í Hjøllum
x
Elin á Torkilsheyggi
x
Niclas Davidsen
x
Petur Jákup Petersen
x
Kaj Eli Hansen
x
Høgni Hansen
x
Marjun Gaardbo, skrivari x

Til viðgerðar:
Mál nr. 25/2017 Fólkaupplýsing og frítíðarvirksemið
J.nr.18.15.00-S49-1-16
Málslýsing
Onnur viðgerð av umsókn um stuðul til Ungdómshúsið. Fyrsta viðgerð var á bygdaráðsfundi
27.02.2017.
Tilmælir
Á fundi 20.02.2017 mælir Trivnaðarnevndin til at hækka játtanina við kr. 100.000,00 fyri 2017,
og at Ungdómshúsið tillagar raksturin eftir hesum.
Á fundi 21.02.2017 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini, og at
peningurin verður tikin av tøkum peningi.
Á fundi 21.02.2017 mælir Fíggjarnevndin til, at skriv verður sent til Runavíkar kommunu um
framhaldandi at stuðla Ungdómshúsinum.
Avgerð
Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Trivnaðarnevndini vóru einmælt samtykt.
Tilmæli
Á fundi 21.03.2017 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð av hækkaða stuðlinum, til
Ungdómshúsið, fyri 2017 áljóðandi kr. 100.000,00, og at peningurin verður tikin av tøkum peningi.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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Mál nr. 26/2017 Alment virksemið yvirhøvur
J.nr. 00.32.10-S08-10-15
Málslýsing
Í skrivi 10.03.2017 heitir skúlastjórin í Tofta skúla á Nes kommunu um at strika framflutta undirskotið
frá 2015 og 2016 soleiðis, at tey kunnu byrja aftur við fullari játtan til skúlan fyri 2017.
At undirskotið í 2016 er stórt, kemst fyrst og fremst av, at nýggja internethaldið hjá skúlanum, sum
eisini varð nevnt í umbønini til fíggjarjáttan fyri 2017, er so kostnaðarmikið. Tað sær kortini út til, at
ein loysn fæst á tí trupulleikanum í vár.
Tilmælir
Á fundi 14.03.2017 mælir Mentanarnevndin til at strika framflutta undirskotið hjá skúlanum frá 2015
og 2016.
Á fundi 21.03.2017 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Mentanarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 27/2017 Frárensl og áir
J.nr. 06.01.00-P20-1-16
Málslýsing
Í skrivi móttikið 21.10.2016 heitir Magnus í Hjøllum (M/B Heidi) um at gera eitt frárensl frá
gogguknúsaranum, sum stendur sunnan fyri egningaskúr nr. 15.
Tilmæli
Á fundi 14.03.2017 mælir Tekniska nevnd til at játta umsóknini, og gera frárensl fram við
egningaskúri nr. 15, sum møguleiki verður at binda frárensl frá gogguknúsaranum í.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.
Súni í Hjøllum var úti, meðan málið var viðgjørt.

Mál nr. 28/2017 Umhvørvisvernd
J.nr. 09.01.07-K09-1-16
Málslýsing
Í sambandi við framtíðarkrøv til svimjihylin, samtykti bygdaráðið, á bygdaráðsfundi 29.02.2016, at fáa
ein konsulent frá Teknologisk Institut at kanna, uppmála, skráseta og roknað út og koma við einum
uppskoti um loysn viðv. svimjihylinum. Frágreiðing, dagf. 9. august 2016, er komin frá Teknologisk
Institut.
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Tíðin er komin til, at filtrini skulu skiftast, men tey nýggju filtrini taka væl meira pláss, og tí má byrjast
við at gera nýtt teknikrúm.
Teknistovan í Gøta hevur gjørt eina kostnaðarmeting av nýggjum teknikrúmi.
Tilmælir
Á fundi 14.02.2017 mælir Tekniska nevnd til at arbeitt verður víðari við málinum.
Á fundi 14.03.2017 mælir Tekniska nevnd til at biðið verður um tilboð uppá ger av
nýggjum teknikrúmi, og at verandi oljutangi til Tofta skúla verður skiftur samstundis.
Á fundi 21.03.2017 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og
at støða verður tikin til fígging av arbeiðinum, tá tilboð fyriliggja.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 29/2017 Bygningsreglulering, grundstykkir og reglugerðir
J.nr. 02.34.02-P20-30-16
Málslýsing
Í skrivi 24.01.2017 søkir borgari kommununa um at gjalda fyri at matr. nr. 699ad verður gjørt klárt
soleiðis, at hann kann seta ein vegg og garð á mark millum matr. nr. 699ae og 699ad. Hetta er í samb.
við ætlanirnar at gera bilskúr/carport.
Borgarin hevur fingið prís frá einum veitara at gera arbeiðið, sum umfatar at grava/brekka tveir metur
inn á matr. nr. 699ad og planera, so hann kann seta brunavegg og garð á mark, fulla longd.
Tilmæli
Á fundi 14.03.2017 mælir Tekniska nevnd frá at ganga umsóknini á møti.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.
Mál nr. 31/2017 Frárensl og áir
J. nr. 06.00.05-A50-1-17
Málslýsing
Í skrivi 07.11.2016 heitir Umhvørvisstovan á allar kommunur, ið enn ikki eru lidnar við at fáa
spillivatnsviðurskiftini upp á pláss, um at senda inn eina frágreiðing um, hvussu langt áleiðis
kommunan er komin við spillivatnsarbeiðinum, vísandi til §4 stk. 5 í kunngerð um spillvatn.
Kommunan verður biðin um at senda inn eina dagførda tíðarætlan fyri spillivatnsarbeiðið og
kostnaðarmeting fyri arbeiðið, frá nú av, hvørt ár sær, fram til arbeiðið er liðugt. Kommunan skal
3

Samandráttur av bygdaráðsfundi 27.03.2017
eisini grundgeva fyri tíðar- og fíggjarætlanini. Henda ætlan skal vísa tað, ið kommunan veruliga ætlar
at gera hvørt ár, og vísa á hvussu nógvan pening kommunan veruliga ætlar at seta av til arbeiðið hvørt
ár framyvir, til arbeiðið er liðugt.
Tilmæli
Á fundi 14.02.2017 mælir Tekniska nevnd til, at málið verður tikið upp aftur á fundinum 23.02.2017,
har íløgur fyri komandi ár verða viðgjørdar.
Á fundi 14.03.2017 mælir Tekniska nevnd til, at kommunan heldur seg til fyriliggjandi
spillivatnsætlan, men at upprunaliga tíðarætlanin verður broytt soleiðis, at arbeiðið við
Spillivatnsætlanini verður liðugt um 10 ár, tvs. í 2027.
Tekniska deild kemur við einum uppskoti um hvussu arbeiðið komandi árini verður skipað.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.

Mál nr. 32/2016 Havnir og floghavnir
J.nr. 08.03.25-P20-3-16
Málslýsing
Í skrivi 30.05.2016 søkir Sp/f D.E.H. um loyvi at byggja ein høll á havnalagnum inni við Rætt. Økið
talan er um, er innan fyri høllina hjá Sp/f Falkon. Høllin skal nýtast til goymslu og bilhús og er 192 m²
til støddar.
Tilmælir
Á fundi 15.06.2016 mælir Tekniska nevnd til at boða umsøkjaranum frá, at Tekniska nevnd áður
hevur víst umsøkjara á økið, og tí er neyðugt fyrst at kanna um áður nevndi umsøkjari framvegis er
áhugaður í økinum.
Mortan Højgaard var úti, meðan málið var viðgjørt.
Á fundi 16.11.2016 mælir Tekniska nevnd frá at geva byggiloyvið til eina høll norðanfyri bygningin
hjá Falkon, inni við Rætt, sum er verður mett, at tað ikki er pláss fyri einari høll, og økið er heldur ikki
byggibúgvið.
Mortan Højgaard var úti, meðan málið var viðgjørt.
Á fundi 14.03.2017 mælir Tekniska nevnd til at boða umsøkjaranum frá, at tað ikki er pláss fyri einari
høll norðanfyri bygningin hjá Falkon, inni við Rætt, sum er, og økið er heldur ikki byggibúgvið, men
at kommunan hevur ætlanir um at gera økið byggibúgvið.
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Tekniska nevnd metur ikki tað er ráðiligt at seta høll á verandi økið, og mælir til at kanna verður, um
møguleiki er fyri at spreingja eitt sindur norðureftir, áðrenn kommunan hevur ognað sær lendið
soleiðis, at 30 m kunnu gerast afturat, og at kommuna ognar sær lendið eftirfylgjandi.
Tekniska nevnd mælir eisini til, at ein verkætlan verður gjørd yvir økið inni við Rætt, norðanfyri
høllina hjá Falkon, at hetta verður gjørt beinavegin, ella so skjótt sum neyðug loyvir eru tøk. Bori- og
spreingiarbeiðið eigur at verða boðið út.
Á fundi 21.03.2017 mælir Fíggjarnevndin til, at kommunan ogna sær lendið, umleið 150m norðureftir,
at fyrireika verkætlanina í 2017, og at byggibúningin, av einum parti av økinum inni við Rætt, verður
tikin við í viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 2018.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð samtykt við 5 atkvøðum fyri, Jóhannus Danielsen, Súni í Hjøllum,
Elin á Torkilsheyggi, Niclas Davidsen og Høgni Hansen. Petur Jákup Petersen og
Kaj Eli Hansen atkvøddu ímóti.
Sostatt fellur tilmælið frá Teknisku nevnd burtur.
Mál nr. 33/2017 Havnir og floghavnir
J.nr. 08.03.00 – G01-2-17
Málslýsing
Í 2013 gjørdi Nes kommuna leigusáttmála við P/F Eysturoy um tvey leigumál:
1. Havnaskrivstova
2. Arbeiðshøll og skrivstovuhølið, við atgongd til: wc, kantinu umklæðingarrúm, gongd,
trukkgoymsla/verkstað.
Leigumál 2 hevur Nes kommuna leiga víðari til P/F Sandgrevstur.
Í 2015 vórðu leigusáttmálanir longdir fram til 1. mars 2017, og skulu nýggir sáttmálar avtalast.
P/F Eysturoy vil leingja leigusáttmálan.
P/F Sandgrevstur ynskir at gera nýggjan leigusáttmála fyri 1 ár, fram til 01. mars 2018
Tilmælir
Á fundi 14.03.2017 mælir Tekniska nevnd til, at leigusáttmálarnir verða longdir fyri 1 ár, fram til 1.
mars 2018.
Á fundi 21.03.2017 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Avgerð
Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Teknisku nevnd vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 34/2017 Ognir og hølir
J.nr. 82.07.00-P20-1-17
Málslýsing
Vegna Nes kommunu hevur Teknistovan í Gøtu bjóða út arbeiðið av útskifting av hurða/vindeygapartíði í Tofta skúla (81bygnignurin).
Arbeiðið fevnir um:
 Niðurtøka og burturbeining av verðandi hurða-/vindeygapartíði.
 Niðurtøka og burturbeining av verðandi límtræsoylu v.m.
 Fyribils soylur at seta upp undir verðandi takkonstrultión.
 Burturbeining skal verða gjørd samb. treytum frá IRF.
Tilboðini skuldu verða inni í seinasta lagi 14. mars 2017 kl. 14.00. Tá freistin var útið vóru hesi
tilboð innkomin:
Aluplast
H Dygd
Borg

kr. 372.472,00
kr. 430.000,00
kr. 798.469,60

Teknistovan hevur gjøgnumgingið tilboðini og mælir til, at sáttmálasamráðingar verða tiknar upp
við Aluplast. Og um tað gongur sum væntað, at avtala veður gjørd við teir um arbeiðið.
Avgerð
Bygdaráðið samtykti einmælt at taka av lægsta tilboðnum, sum er frá Aluplast áljóðandi
kr. 372.472,00.
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