Bygdaráðsfundur 03.11.2008
Mál nr. 129/2008 Fíggjarmál
Mál nr. 120/2008 – Fíggjarmál.- onnur viðgerð:
Ein gjøgnumgongd av bókhaldinum higartil í ár, vísur eina meirnýtslu á fleiri kontoinum, bæði
lógarbundnum og á økjum, sum bygdaráðið hevur góðkent.
Slík meirnýtsla og harvið rætting á verandi fíggjarætlan fyri 2008, skal hava tvær viðgerðir í
bygdaráðnum.
Eykajáttanarætlan fyri 2008 er henda.
Hesar konti hava yvirtrekk:
210100
Vatnverkið
210105
Vatnskúrurin
220590
Rudda bygdina
220865
Bátastevnan
220868
Havnin (hatiðarhald)
300100
Kommunubilurin
300150
Teknisk útgerð
300350
Viðl. Skúrar
310600
Viðl. Kloakkir
310810
Vetrarfriðing
400125
olja skúlan
400135
leiga-koyring, skúli
490400
viðlh. Svimjuhøll
522100
Naina
601600
Brunatrygging
610400
Viðlh. EDV
640100
Umbyg. Kommunuskrivst.
640210
Viðl. Frítíðarskúlin
640300
Trygging
640400
Viðl. Barnagarður
690474
Lýsingar
766200
Lýarsvegur
Har møguleiki er at fíggja hesar við at flyta millum kontoir og at taka av tøkum peningi.
Fíggjarnevndin mælir til, at funnar vera konti, har peningur kann flytast frá, og at restin verður tikin
av tøkum peningi.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 130/2008 Fíggjarmál.
Fíggjarætlanin fyri 2009 javnvigar við 38,9 mió kr. og eru hetta
høvuðstølini á fíggjarætlanini fyri 2009:
Raksturin:
1. Byggibúning

Útreiðslur
2.290.500

inntøkur.
0

2.
3.
4.
5.
6.

Kommunal virki
3.450.400
Teknisk mál
3.371.000
Skúla/Mentan
4.870.500
Almann/heilsum. 13.962.277
Kommunal fyris.
3.445.500
31.390.177
Íløgurnar eru:
1. Havnalagið
3.300.000
2. Teknisk mál
200.000
3. Almanna/heilsum. 1.000.000
4.500.000

2.635.000
0
430.900
3.588.900
0 _______
6.654.800

Rentur og avdráttir

20.000

3.000.000

0
0
0_______
0

Javnvigar við38.890.177 6.674.800 = 32.215.377,00
Skattaprosenti er 20,5 %
Barnafrádrátturin er 5.000,00 kr. pr. barn.
Skattainntøkan er 32.211.313,00 kr.
Fíggjarnevndin mælir til at samtykkja fíggjarætlanina fyri 2009, við 2
viðgerð, soleiðis sum bygdaráðið hevur sett hana upp.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 131/2008 Skúlamál
Bygdaráðið hevur fyrr viðgjørt tilboð frá Ansni um vaktarhald í
kommununi, men bleiv ikki mett at tað var neyðugt.
Vit hava nú fingið nýggjan skúla við nógvum virksemi um kvøldarnar.
Skúlin hevur nógvar úthurðar, og nógv virði er í nýggja skúlanum.
Eisini hevur skúlaleiðslan ynskt at vaktarhald verður
Tilboð um vaktareftirlit
ANSNI Trygdarfelag bjóðar seg hervið at hava vaktareftirlit við Tofta
Skúla.
Vaktarhaldið umfatar, at vaktarfólk 1. ferð hvørja nátt fer á staðið at
eftirkanna og tryggja fylgjandi:
• At úthurðar eru læstar og vindeygu eru afturlatin
• At óviðkomandi fólk ikki er á staðnum
• At fyribyrgja sjónligan eldsvanda við t.d. at ansa eftir, at
kaffimaskinur og líknandi, eru sløkt.

•
•

At vatnskaði ikki ger um seg
At fráboða kontaktpersóni, og um neyðugt løgregluni, um
nakað illgrunasamt er at síggja, eitt nú brotnir rútar

Umframt hetta, koyrir vaktarfólk hjá ANSNI Trygdarfelag, í minsta
lagi eina ferð framvið og eygleiðir bygningin, uttan, seinni á náttini.
ANSNI Trygdarfelag letur hvønn yrkadag kundanum elektroniska
frágreiðing um vaktareftirlitini.
Kostnaðurin fyri tænastuna er kr. 2.300,- um mðr., umframt
meirvirðisgjald, ið verður endurrindað frá T & S.
ANSNI Trygdarfelag kann herumframt bjóða fram framkomna
ansingarútgerð, herundir kameraskipanir, royk/eldávaringarskipanir og
innbrotsávaringarskipanir. Um hetta hevur áhuga, veita vit fegin tilboð
uppá hóskandi ávaringarskipanir til bygningin.
Tekniska nevned mælir til, at kommunan tekur av tilboðnum frá Ansni
at vera galdandi frá 1. Januar 2009.
Hetta er sanmsvarandi tilráðingina frá skúlaleiðsluni, og økir um
trygdina bæði fyri sjálvan skúlabygningin og innbúgvið í skúlanum.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og
mælir til, at peningurin verður tikin av kto. nr. 400910.
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt.
Mál nr. 132/2008 Umhvørvismál.
Nú vindmyllur verða seldar og settar upp millum hús, hevur Umhvørvisstovan kannað ymisk viðurskiftir í samband við uppsetan og røkt av
vindmyllunum.
Tær smærru vindmyllurnar við einum spenni undir 2,00 metur krevja
ikki umhvørvisgóðkenning, men hesar koma tó undir byggimál hjá
kommununum.
Tí mæla teir til, at kommunan ger nakrar nærri reglur og mannagongdir í
samband við vindmyllurnar, viðv. stødd, trygging, festir, tilfar, atgongd,
ljóð ella óljóð v.m.
Tekniska nevnd tekur í prinsippinun undir við at geva loyvi til, at slíkar
vindmyllur vera settar upp, tí hetta viðførir sparingar hjá húsarhaldunum,
minkar um oljunýtsluna og reduserar co2 útlátið og er sostatt gott fyri
umhvørvið, hinvegin er spurningurin um óljóð í nærumhvørvinum og
um hesar eru trygdarliga í lagi, tá talan er um vind v.m..

Men áðrenn nakað loyvi verður givið til slíkar vindmyllur, mælir
Tekniska nevnd til, at kommunan ger eina nágreiniliga reglugerð við
treytum fyri hesar vindmyllur, og bíðar til at játta byggiloyvi til hesar
vindmyllur, til Føroya Kommunufelag hevur funnið fram til eina felags
reglugerð og treytir fyri byggiloyvir til slíakr vindmyllur, og tá
Tryggingin sigur gott fyri at tryggja hesar vindmyllur.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Tekniska nevnd skal á komandi fundi viðgera felags reglugerð og treytir
frá arbeiðsbólkinum hjá Føroya Kommunufelag.
Tekniska nevnd samtykti at bíða at viðgera umsóknina til tann
generella tilráðingin er komin frá Føroya Kommunufelag og svar er
komið frá Tryggingini.
Nú er ein generell reglugerð komin frá Føroya Kommunufelag sum
bygdaráðið í prinsippinum tekur undir við. Samtykti var, at Teknisku
nevnd viðgerð reglugerðina og treytirnar, saman við Teknisku deild,
og síðan játtar byggiloyvi við møguligum broytingum.
Tekniska nevnd samtykti reglugerðina og eftir at Tekniska deild hevur
snikka og broytt reglugerðina til viðurskiftini hjá Nes kommunu, skal
henda vera galdandi generelt fyri øll byggiloyvir sum vera givin um
byggiloyvir til vindmyllur.

Annars er reglugerðin henda:
1. Farast kann ikki undir uppsetan av vindmyllum, áðrenn skrivligt
byggiloyvi fyriliggur frá kommununi.
2. Vindmyllur til húsbrúk eru smáar vindmyllur, ið geva
ískoytisorku til húsarhaldið, og sum ikki spenna meira enn 2
metrar í tvørmát (diametur).
3. Umsókn: áðrenn farið verður undir at seta upp vindmyllur, skal
umsókn um byggiloyvi sendast til kommununa, sum í minsta
lagið skal fevna um:
a). Støðumynd (1:500) við mátum og plasering á
grundstykki og fjarðstøðu til næstu grannamørk og
grannabygnignar.
b). Síðumyndir (1:100).
c). Tvørskurð (1:50) við øllum neyðugum mátum.
d). Fundamentsteknignar (1:50) og upplýsingar um
mastratypu v.m.
e). Skjalprógv fyri, at vindmyllan livur upp til ásettar
óljóðstreytir, sí pkt. 3 e niðanfyri.
f). Frágreiðing um, hvussu vindmyllan er fest og

4.

skjalprógv fyri, hvussu nógvan vind myllan tolir, sí pkt. 3
g, niðanfyri.
Krøv til tær einstøku vindmyllurnar:
a). Tvørmát: Tvørmátið má í mesta lagið vera 2 metrar.
b). Hædd: Loyvda hæddin er í mesta lagið 3,5 metrar
omanfyri mest loyvdu byggihædd (miðaljørildi) mált í
mun til hægsta veingjapunkt á mylluni. Tó kann mesta
hædd ongantíð vera meira enn 12,5 metur. Hæddin upp til
lægsta punkt á veingjunum skal í minsta lagið vera 4
metur.
c). Frástøða: Til nærmasta grannamark skal í minsta lagið
vera 10 metur. Myllan skal undir øllum umstøðum standa
nærri húsininum, ið fær orku frá mylluni, enn grannahúsum. Øll mát eru í vanrættari linju. Tá talan er um
óbygda grannaogn, ella myllan er sett uttanfyri sethúsaøki,
verður neyðuga frástøðan og hæddin ásett í hvørjum einstøkum føri.
d). Óljóðstreytir v.m.: Óljóðið frá vindmylluni má ikki
vera meira enn 39 og 37 dB við vindmegi á 8 og 6 m/s
mált inni á grannaogn við næsta húsavegg. Aðrir ampar
enn hesir kunnu vera av óljóði o.ø. ið stendst av brúkinum,
og verður kommunan at taka støðu í hvørjum einstøkum
føri, um brúkið er sambæriligt við umhvørvisreglurnar.
e). Styrkikrøv: Vindmyllan skal vera styrkisgóðkend til
vindferð í minsta ælagi 60 m/s.
f). Onnur krøv: Sjálv vindmyllan má ikki víkja avgerðandi
frá hæddini á øðrum konstruktiónum í umráðnum.
Vindmyllan skal hava eina yvirflatu, sum í minst møguligan
mun órógvar og reflekterar ljós.

4. Varnast kommunan, ella verður kommunan av øðrum gjørd
varug við, at vindmyllan ikki lýkur ásetingarnar omanfyri, kann
kommunan krevja at vindmyllan fyribils verður steðga. Verða
viðurskiftini ikki fingin í rættlag, kann kommunan krevja, at
vindmyllan verður tikin niður.
5. Kommunan ger vart við, at skaðar, ið vindmyllur gera á persónar
ella annan mans ogn, eftir umstøðunum kunnu hava við sær
endurgjaldsábyrgd fyri eigaran. Kommunna kann sum byggi- og
umhvørvismyndugleiki ikki ábyrgdast fyri slíkar møguligar
skaðar.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.

Mál nr. 133/2008 Havnamál
J. nr. 2007-0046-0007
KBH søkir um at fáa økið sunnanfyri høllina hjá teimum til leigu frá
kommununi, til virksemið hjá teimum.
Tekniska nevnd mælir til, at KBH fær loyvi til at leiga øki sunnanfyri
høllina hjá teimum og suður til neysti, á ídnaðarøkini í Oyrunum.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, men
at hetta matr. stykkið verður leiga fyri seg, leyst frá økinum á høllini
hjá KBH, at leigan verður galdandi eitt ár í senn, við eini uppsagnartið
uppá 3 mdr. galdandi fyri báðar partar, við somu leigu ið er galdandi
fyri uttanumøkið á havnalagnum t.v.s. 25,00 kr. pr. m².
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 134/2008 Havnamál
Í umsókn dagfest 24.09.2008 søkir SEA-STAR v/Jákup M. Kjeld, um at fáa
asfalterað vegin frá vegnum við Rætt og inn til nýggja ídnaðarøkið, tí teir
ætla at lata upp tað nýggja bilverkstaðið 1. november 2008.
Sum vegurin nú er, er hann ikki nakað, sum teir kunnu bjóða kundunum, tí
hesin er í dag ein vánaligur vegur.
Somuleiðis biða teir um, at økið suður frá verkstaðnum verður asfalterað, tí
hetta er bert grús og runa, og tí ikki nøktandi.
Teir biða eisini um at fáa loyvi til at seta eitt skilti upp, uppi við landsvegin.
Málið er ikki viðgjørt í tekn. nevnd
Figgjarnevndin mælir til, at Teknistovan kannar, um vegurin liggur sum
hann skal, um rennurnar, leiðingar og installationir v.m. eru gjørdar, og hvat
tað kostar at asfaltera hetta vegastrekkið og økið sunnanfyri SEA-STAR, og
hvussu stórt tað samlaða økið er.
Viðv. skeltinum, so er hetta eitt mál fyri LV, við tað, at hetta er landsvegur.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Teknistovan hevur innheinta tilboð uppá arbeiðið:
E.M. Asfalt: kr. 318.680,00
H.J. Asfalt: kr. 272.590,00

Tekniska nevnd mælir til at taka av lægra tilboðnum frá H.J. Asfalt,
uppá 272.590,00 kr. og at Tekniska deild og Teknistovan finna út av
hvussu vegurin skal gerast, so ikki naka dupultarbeiði verður gjørt.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd og at
tikið verður av tilboðnum frá H.J.Asfalt uppá kr. 272.590,00 kr., og at
peningurin verður tikin av játtanini til havnaøkið við Rætt.
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt.

Mál nr. 135/2008 Vegamál.
NEBO.
Tekniska deild kunnaði Teknisku nevnd um arbeiðið vestan- og
sunnanfyri NEBO, sum er um at vera liðugt.
Tekniska nevnd vísti á, at samtykt er at asfaltera økið niðanfyri og
sunnanfyri NEBO, og eftir at broytingarnar við innkoyringina og flytan
av ljóssteyrum eru gjørdar, verður økið sunnan fyri NEBO, brúkt sum
eitt alment øki til bussar og bilar, sum skrivlig avtala verður gjørd um,
millum Nebo og kommununa, og at hesin servituttur verður tinglisin á
matriklinum hjá NEBO.
Avtala er millum Nebo og Tekn. deild hjá Nes kommunu, at tað verður
Nebo sum innheintar tilboð uppá asfalteringsarb.
Tekniska nevnd mælir til, at bygdaráðið tekur undir við hesum.
Avgerð. Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 136/2008 Vegamál.
Regnavegurin úti við Leirvíksjógvanheygg.
Niðara síða á Regnavegnum ið er eystursíðan á parkeringsøki sunnan
fyri missiónshúsið, er við at ”fara” hevur givið seg omaneftir, og tí er
neyðugt at gera henda vegjaðaran nú.
Tekniska deild hevur hugt eftir hvat kann gerast og metir, at ein loysn
var at stoypt ein kant fram við vegjaðaranum norður móti
missiónshúsinum.
Kostnaðurin verður mettur til uml. 200.000,00 kr., men tá skulu tær
50.000,00 kr. sum fyrr eru játtaðar til Missiónshúsið, ganga inn í henda
kostnaðin.

Tekniska nevnd mælir til at hetta arbeiðið verður gjørt, tí tað er neyðugt
fyri, at vegurin ikki skal fara verri. Tekniska deild verður biðin um at
tryggja vegin sum skjótast, til farast kann undir at gera projektið .
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 137/2008 Vegamál.
Vegurin til Seyðhúsið hjá Jens.
Jens Chr. Olsen, bóndi hevur spurt ein arbeiðstakara, um kostnað v.m.
av at gera vegin niðan til seyðhúsið úti á Kvíggjarheyggi, og Tekniska
deild hevur kannað hvussu hesin vegurin skal gerast.
Tekniska deild er komin til tað niðurstøðuna, at um atkomuvegurin
hevur eitt sving norðuryvir niðri við Gaddavegin, so fær Jens Chr. Olsen
bóndi ein góðan veg til seyðhúsið, samstundis sum økið til nærmastu
grundstykkjuni, sunnan- og norðanfyri kunnu vera gjørd soleiðis, at
hallið frá vegnum hóskar til grundstykkini.
Tekniska nevnd mælir til, at Jens Chr. Olsen fær loyvi til at gera
atkomuvegin, ið kommunan í allar mátar er púra leys av, og at Tekniska
deild kannar hvussu nógv Gaddavegurin skal leingjast, fyri at Jens Chr.
Olsen kann fáa ein nýtiligan atkomuveg til seyðhúsið.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.
Mál nr. 138/2008 Eldraøkið.
Spurningurin um fólk sum eru uttan fyri kommununa kunnu fáa fast
pláss á Vesturskin var viðgjørdur á seinasta bygdaráðsfundi, og fekk ikki
undirtøku.
Leiðarin á Vesturskin hevur greitt frá sínum sjónarmiðum viðv. hesum
fólkum, sum koma aðrar staðir frá og eru í stytri ella longri tíð.
Trivnaðarnevndin mælir tí nú til, at 2 navngivin búfólk uttan fyri
Nes kommunu, ið eru til umlætting á Vesturskin, fáa fast búpláss.
Tá hesi fólk ikki eru á heiminum meir, fella hesi bæði plássini aftur
til tað gomlu skipanina.
Grundgevingin í verandi løtu er, at ongin stendur á bíðilista og at
7 eru til umlætting, meðan restin er fastbúgvandi.
Tilmælið frá Trivnaðarnevndini fekk 4 atkvøður fyri (Petur í Túni,
Eyðfinn Johannesen, Helen H. Jacobsen og Símun Johannesen).
Ongin var ímóti meðan 3 vóru blankar (Elin á Torkildsheyggi, Petur J.
Petersen og Súni í Hjøllum).
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var sostatt samtykt.

Mál nr. 139/2008 Ansingarmál.
Kommunan hevur søkt eftir 2 starvsfólkum til Barnagarðin á
Svangaskarði og vóru 17 umsóknir innkomnar til størvini.
Eftir innstilling frá leiðsluini í Barnagarðinum, fer málið í
trivnaðarnevndina
Trivnaðarnevndin tekur undir við innstillingini frá leiðsluni á
Barnagarðinum um at Elinbjørg Petersen, Saltnes, verður sett í starvi
við 20 tímum um vikuna.
Tíðaravmarka starv 30 tíma viku:
Trivnaðarnevndin tekur undir við innstillingini frá leiðsluni á
Barnagarðinum um at Gurli L. Pattingsson, verður sett í hetta
tíðaravmarkaða starv við 30 tímum um vikuna.
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 140/2008 Mentamál.
J. nr. 2008-0023-0040
Skriv frá vitjandi um ymiskt í samband við arbeiðið hjá
Fornminnisfelagnum.
Skrivið var upplisið og tikið sum kunning.
Mál nr. 141/2008 Mentamál
Jólatrøðini 2008 skulu tendrast. – Mentanarnevndin skal viðgerða nær
jólatrøðini skulu tendrast, og hvør skal tala, syngja og spæla, og hvat
kommunan skal bjóða til matna.
Mentanarnevndin mælir til, at jólatrøðini vera tendraði 29. November
2008 kl. 16,00.
Nes sóknar Hornorkestur spælir, Torleif Johannesen talar, og
kvinnukórið í NEBO syngur.
Síðani koma Jólamenn og aftaná verða øll boðin í veitsluhøllina á
Vesturskin til bollar og kakao.
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 142/2008 Skúlamál
J. nr. 2008-0021-0025
Nýggj regligerð skal gerast fyri fimleikahøllina í samband við leigu.
Mentanarnevndin mælir til at reglugerð verður gjørd fyri útleigan og
hvussu leigarararnir skulu fyrihalda seg í nýggju fimleikahøllini og
brúsurúmum v.m. í Tofta skúla.
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 143/2008 Mentamál
Skriv er komið frá B68-flogbóltur um stuðul í samband við nýtslu av
fimleikahøllini.
B-68 flogbóltur hevur fingið hesar tímar:
Mánadag
20-21
1
Týsdag
19-23
4
Mikudag
18-19
1
Hósdag
19-23
4
Í alt
10 tímar.
Mentanarnevndin mælir til, at um tað er møguligt og pláss er fyri tí, so
at játtað Flogbóltinum 2 tímar afturat.
Mentanarnevndin mælir til, at B-68 flogbóltur fær ókeypis tímar og at
kommunan á tann hátt stuðlar flogbóltinum á sama hátt sum
svimjufelagnum FLOT.
Viðv. Ymiskari útgerð til flogbóltin.
Mentanarnevndin ynskir fyrst at fáa eina kostnaðarmeting av, hvussu
nógv tað kostar at keypa:
1) Stengur.
2) Stigatalvur
3) net, v.m.
áðrenn nevndin kemur við nøkrum tilmæli.
Avgerð. Tilmælini frá Mentanarnevndini samtykt.

Mál nr. 144/2008 fíggjarmál .
Bókasavnið hevur latið fíggjarætlanini fyri 2009 inn, sum vísur eina
hækking úr 159.000,00 í 2008 upp í 197.000,00 í 2009.
Høvuðstøluni eru hesi:

Lønir
Húsaútr.
Fólkabóks.
Skúlabóks.
Aðrar útr.

61.000,00
4.500,00
40.000,00
30.000,00
61.500,00
197.000,00

Inntøkur:
Landskst.
60.000,00
Skúlin
30.000,00
Hølir
4.500,00
Nes komm. 102.500,00
197.000,00
Avgerð. Hetta var tikið av skrá, málið er avgreitt.
Mál nr. 145/2008 Fíggjarmál.
Tann skipan hevur verið galdandi, at tá kommunan fær tilboð at keypa
grót móti at gjalda 30,00 kr. pr. m3, og sigur hvar grótið skal koyrast.
Nú er støðan broytt, og spurningurin er, um kommunan framhaldandi skal
hava hesa skipan at galda fyri grundstykkir v.m.

Avgerð: Bygdaráðið samtykti, at henda skipanin heldur uppat d.d. og at
kommunan framyvir ikki keypir grót frá grundstykkjum v.m.
men um borgarar vilja sleppa av við grót, skal Tekniska deild
ávísa økið, har grótið skal koyrast.
Mál nr. 146/2008 Ansingarmál.
Leiðarin fyri Dagrøktarskipanini hevur sett ynski fram um, at dagrøktarar
ynskja at fáa tað skipan, sum gerð tað gjørligt hjá dagrøktarum at ansa síni
egnu børnum í dagrøktini, móti at tær gjalda vanligt fyri hesi børn í dagrøktini.
Talan er um 4 børn, og verður kostnaðurin uml. 192.000,00 kr.
Trivnaðarnevndin mælir til, at skipanin við at dagrøktarmammur fáa løn fyri
at passa síni egnu børn, verður galdandi í Nes kommunu, frá 1. Januar 2009.
Avgerð. Uppskotið fekk 2 atkvøður fyri (Petur í Túni og Helen H. Jacobsen) og 5
atkvøðum móti (Símun Johannesen, Súni í Hjøllum, Petur J. Petersen,
Elin á Torkildsheyggi og Eyðfinn Johannesen)
eingin atkvøða var blonk og er málið sostatt fallið.

