Samandráttur av bygdaráðsfundi 31.08.2015
Bygdaráðsfundur 31.08.2015 kl. 17.00 til kl. 19.00
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
x
Súni í Hjøllum
x
Elin á Torkilsheyggi
x
Niclas Davidsen
x
Mortan Højgaard
x
Jákup Olsen
x
Súnfríð Jacobsen
x
Marjun Gaardbo skrivari x

Til viðgerðar:
Mál nr. 53//2015 Trivnaðarmál
J.nr.00.32.10-S08-2-15
Málslýsing
Onnur viðgerð av eykajáttan til Barnaverndartænastuna
Fyrsta viðgerð av eykajáttan til Barnaverndartænastuna var á bygdaráðsfundi 22.06.2015.
Í skrivi 09.06.2015 søkir Barnaverndartænastan við Skálafjørðin um eykajáttan.
Barnaverndartænastan mælir samstarvinum til at játta 2,4 mió kr. eyka til barnaverndartænastuna
við Skálafjørðin. Eykajáttanin fer til at fíggja verandi virksemi, til nýtt virksemi restina av árinum
og til bráfeingistørv á sosialráðgeva, so umsitingin fær hildið sínar skyldur.
Parturin hjá Nes kommunu er kr. 496.000,00, sum er 20,6% av kostnaðinum.
Tilmæli
Á fundi 26.08.2015 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð at játta
Barnaverndartænastuni eina eykajáttan á kr. 496.000,00 og at peningurin verður tikin av tøkum
peningi.
Avgerð
Tilmæli frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt við aðru viðgerð.
Mál nr. 54/2015 Ymiskt
J.nr.04.00.00-G01-1-15
Málslýsing
Graslíkisvøllurin – onnur viðgerð
Fyrsta viðgerð av játtanini til gummi á graslíkisvøllin var á bygdaráðsfundi 22.06.2015.
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Ein partur av at hava góðkendan vøll á Svangaskarði er, at nokk av gummi er á vøllinum. Í
sambandi við eftirlit í vár bleiv mælt til, at vøllurin fekk meira gummifyllu til komandi ár.
Kommunan hevur fingið tilboð frá Polytan uppá 8 tons, sum mett verður má til. Kostnaðurin fyri
8 tons er kr. 145.000.
Tilmæli
Á fundi 26.08.2015 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð at játta gummifyllu til
vøllin á Svangaskarði fyri kr. 145.000, og at peningurin verður tikin av tøkum peningi.
Avgerð
Tilmæli frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt við aðru viðgerð.
Niclas Davidsen var úti, meðan málið var
viðgjørt.
Mál nr. 55/2015 Fíggjarmál
J.nr: 82.01.00 – G01-1-15
Málslýsing
Keyp av arbeiðshøllini – fyrsta viðgerð
Nes kommuna hevur síðani 1.06.2009 leiga arbeiðshøllina, úti á Heygum, frá Vestcon. Nes
kommuna, hevur í leiguavtaluni, forkeypsrætt til ognina. Ætlanin frá byrjan var, at kommunan við
tíðini keypti arbeiðshøllina.
Samb. avtaluni verður keypsprísurin restskuldin, sum P/F Vestcon hevur í bygninginum, sum pr. 8.
juli 2015 er kr. 794.799. Við verandi rentustøði er tað ein fyrimunur hjá kommununi at keypa
arbeiðshøllina.
Tilmæli
Á fundi 26.08.2015 mælir Fíggjarnevndin til, at keypa arbeiðshøllina, og at fíggingin verður við
lántøku.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 56/2015 Umhvørvismál
J.nr.02.34.04-P20-1-15
Málslýsing
Loyvi til at seta mastur upp.
Í skrivi 22.05.2015 sendir Búnaðarstovan umsókn, frá Fa. Glotti v/ Búgva Matras Kristiansen, til
ummælis hjá kommununi. Umsóknin er um loyvi til at seta eina 15 metur høga mastur upp í Nes
haga. Søkt verður eisini um loyvi at grava kaðal yvir til vindmylluhúsið hjá SEV, uml. 150 metrar.
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Hin 28.05.2015 sendi Nes kommuna umsóknina til ummælis hjá Nes haga.
Í skrivi 09.07.2015 boðar Nes hagi frá, at hagastýri á fundi 06.07.2015 viðgjørdi umsóknina, og eitt
einmælt hagastýri samtykti at viðmæla ætlanini, við ávísum treytum.
Nes hagi ynskir, at Nes kommuna tekur atlit til samtyktina hjá hagastýrinum í Nes haga, við teimum
treytum, ið nevndar eru.
Tilmæli
Á fundi 18.08.2015 viðmælir Tekniska nevnd umsóknini við teimum treytum, ið Nes hagi ásetur,
og at gjald til Nes haga verður ein spurningur millum Nes haga og felagið Glottin.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. nr. 57/2015 Vegamál
J.nr.05.13.01-P20-1-15
Málslýsing
Ferðsluforðingar á Gaddavegin.
Nes kommunu hevur áður tikið avgerð um, at ferðsluforðingar skulu gerast á Gaddavegnum.
Tekniska deild heldur, at kommunan burdi gjørt eina roynd við gummimáttum. Tekniski leiðarin
hevur tosað við Tórshavnar kommunu, og hava teir góðar royndir við hesum.
Kostnaðurin fyri 4 stk. er uml. kr. 40.000. Við skeltum v.m verður kostnaðurin uml. kr. 60.000 ella
kr. 15.000 pr. stk.
Mátturnar eru skjótar at montera, og kunnu flytast um okkurt talar fyri tí.
Tilmælir
Á fundi 18.08.2015 mælir Tekniska nevnd til, at kommunan ger eina roynd við at nýta
gummimáttir, sum ferðsluforðingar á Gaddavegnum, og at byrjað verður við at keypa og seta 4 stk.
upp.
Á fundi 26.08.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at
kostnaðurin, kr. 60.000, verður tikin av stovninum vegir íløgur.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini einmælt samtykt.
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Mál nr. 58/2015 Umhvørvismál
J.nr. 18.20.02-G01-2-15
Málslýsing
Umsókn um skjótibreyt
Í skrivi 20.05.2015 søkir Jónstein Johannesen, vegna stigtakararnar, um øki til skjótibreyt, talan er
um leirdúgvuskjóting. Økið, sum hildið verður best egna til leirdúgvuskjóting, er yviri í Fossdali.
Av tí, at økið, biðið verður um, liggur í Nes haga sendi Nes kommuna umsóknina til ummælis hjá
Nes haga.
Í skriv 9.07.2015 boðar Nes hagi frá, at hagastýrið á fundi 06.07.2015 hevur viðgjørd umsóknina,
og at eitt einmælt hagastýri samtykti, at teir undir ongum umstøðum vilja loyva, at ein skjótibreyt
verður gjørd yviri í Fossdali í Nes haga.
Grundgevingarnar fyri samtyktini eru, at ein tílík skjótibreyt vil m.a. hava fylgjandi avleiðingar fyri
ætlaðu plasering:





nógvur ófriður fyri fólk og fena/flogfena
breytin fer við einum rættuliga stórum øki (100x100)av Nes haga
nógv økt ferðsla í Fossdali
liggur alt ov tætt við bygt øki (Æðuvík)

Hagastýrið mælir tí staðiliga til, at Nes kommuna tekur atlit til samtyktina hjá hagastýrinum í Nes
haga, við ikki at ganga usóknini á møti.
Tilmæli
Á fundi 18.08.2015 mælir Tekniska nevnd frá at játta umsóknini grundað á samtyktina frá
hagastýrinum í Nes haga dagf. 06.07.2015.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 59/2015 Jarðarmál
J.nr.13.06.01-P20-1-15
Málslýsing
Keyp av jørð
Í skrivi 07.08.2015 spyr ein borgari, um kommunan er áhuga í at keypa matr.nr. 416b Tofta bygd
til støddar 816 m².
Í skrivinum verður víst á, at kommunan hevur eitt byggiprojekt á Kneysum á Toftum, og tí ynskir
hann at spyrja kommununa, um hon er áhuga í at keypa matr. nr. 416b, sum er 816m² til víddar.
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Borgarin hevur áður havt áhugaðar keyparar til matrikullin, men viðkomandi fekk ikki byggiloyvið,
orsakað av framtíðar byggiplanum hjá kommunini á hesum øki.
Tilmælir
Á fundi 18.08.2015 mælir Tekniska nevnd til, at Nes kommuna ognar sær matr. nr. 416b Tofta
bygd til støddar 816m², fyri dagsprís, samb. Búnaðarstovuni, fyri keyp av lendi í Nes kommunu.
Á fundi 26.08.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at
kostnaðurin, fyri keyp av matr.nr. 416b, verður tikin av stovninum byggibúning.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 60/2015 Vegamál
J.nr. 2013-0044-066
Málslýsing
Yvirtøka av parti av landsvegnum
Nes kommuna hevur í longri tíð verið í samráðingum við Landsverk um yvirtøku av einum parti av
landsvegnum í Nes kommunu, talan er um Agnið, sum er teinurin frá vegamótinum Agnið/Nesvegur til
innkoyringina við Blákrossheimið.
Í skrivi 13.07.2015 sendir Landsverk uppskot til avtalu:
Avtalan er soljóðandi:
Í sambandi við, at Nes kommunan yvirtekur part av landsvegnum á Toftum, frá vegamótinum
Agnið/Nesvegur og til innkoyringina til Blákrossheimið, matr. 59b., Toftir, umleið 750 metrar er
gjørd niðanfyri standandi
AVTALA
millum
Landsverk og Nes kommunu
Kommunan yvirtekur omanfyri nevnda veg í tí standi, hann er í d.d., og fær ræði og fulla ábyrgd av
honum.
Tá ið landsvegaskráin verður lýst næstu ferð, verður hetta vegastrekkið ikki lýst sum landsvegur.
Kommunan átekur sær at fáa matrikulerað viðurskiftini samsvarandi hesi avtalu, og ber kostnaðin
av hesum. Avtalan hevur gildið frá degnum, báðir partar hava undirskrivað hana.
Henda avtala er skrivað í tveimum eintøkum, og fær hvør partur sítt.
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Kostnaðurin fyri matrikkulering og uppmáting v.m, frá Umhvørvisstovuni, er mettur til uml. kr.
15.000.
Tilmælir
Á fundi 18.08.2015 mælir Tekniska nevnd til, at Nes kommuna tekur undir við avtaluni frá
Landsverk, og yvirtekur vegin frá vegamótinun Agnið/Nesvegur og til innkoyringina til
Blákrossheimið.
Á fundi 26.08.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at
møguligur kostnaður fyri yvirtøkuna verður tikin av stovninum vegir íløgur.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 61/2015 Vegamál
J.nr.05.13.01-P20-1-15
Málslýsing
Kantsteinar og gongubreyt við Gaddavegin
Í fíggjarætlanini fyri 2015 samtykti bygdaráðið at seta pening av til ger av gongubreyt fram við
Gaddavegnum.
Tekniski leiðarin hevur gjørt eina kostnaðarmeting av kantsteinum og gongubreyt fram við
Gaddavegnum. Talan er um strekkið frá húsinum hjá Hans Arna Johannesen og inn til Haldur Vang.
Strekkið er umleið 500 metrar, og umfatar 35 grundstykkir.
Í ovaru síðu á vegnum verður kantsteinur og 2 metrar breið gongubreyt. Í niðaru síðu verður bert
kantsteinur og nakað av fyllu innanfyri, t.v.s. 1000 metrar av kantsteini fara til arbeiðið.
Arbeiðsætlan:
Nes kommuna keypir lím-kantsteinar, og ger arbeiðið og fyllir upp við 0-75 tilfari til gongubreyt og
innkoyringar í niðaru síðu.
Arbeiðið við regulering av fínari tilfari, trumling, og asfaltering verður boðið út seinni.
Vegleiðandi kostnaður (meting):
Arbeiðsløn
Tilfar, kantsteinar v.m.
Tilsamans uttan mvg

135.000
325.000
460.000
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Tilmælir
Á fundi 18.08.2015 mælir Tekniska nevnd til, at arbeiðið við at gera kantsteinar og gongubreyt á
Gaddavegnum verður gjørt, men at arbeiðið við asfaltering verður tikið uppaftur seinri.
Á fundi 26.08.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Á stovninum vegir íløga eru kr. 260.000,00 tøkar, meðan kostnaðurin fyri keyp av tilfari er kr.
325.000,00, tískil verða kr. 65.000,00 fluttar frá stovninum vegir rakstur.
Harafturat verða kr. 135.000,00 sum er arbeiðsløn, fluttar frá stovninum vegir rakstur til stovnin
vegir íløga.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndin vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 62/2015 Jarðarmál
J.nr. 01.04.00-G01-1-15
Málslýsing
Uppískoytisstykki
Á seinasta Bygdaráðsfundi var umsókn um uppískoytisstykki til matr. nr. 458 Tofta bygd. Samtykt
var ikki at ganga umsóknini á møti grundað á, at høvuðsvatnleiðingin hjá kommununi liggur
gjøgnum stykkið.
Í skrivi 11.08.2015 heiti borgarin á Nes kommunu um at taka málið upp av nýggjum, og lýsur í
skrivinum hvat ætlanin er við uppískoytisstykkinum.
Borgarin vil fegin skriva undir uppá, at kommunan til eina og hvørja tíð, skal sleppa framat
vatnleiðingini, og at kommunan tryggjar sær, at einki verður bygt ella grivið nærhendis
vatnleiðingini, og at kommunan til eina og hvørja tíð skal sleppa til vatnleiðingina um tørvur er á
tíð.
Tekniski leiðarin mælir framvegis frá at játta uppískoytisstykkið grundað á, at tá ein
høvuðsvatnleiðingin liggur í stykkinum, má kommunan hava ræðisrættindi á stykkinum.
Tilmæli
Á fundi 18.08.2015 mælir Tekniska nevnd til at halda fæst við samtyktina frá bygdaráðsfundinum
22.06.2015.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
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Mál nr. 63/2015 Havnin
J.nr. 08.03.30-P20-1-15
Málslýsing
Uppskot til ábøtur á havnalagnum
Á bygdaráðsfundi 21.04. 2015 samtykti bygdaráðið at biðja Teknistovan Gøta um at koma við eini
tilráðing til Teknisku nevnd um, hvussu endin á molanum við innsiglingina í bátahavnina kann
gerast aftur, og grótkasti annars inni í Oyrahavnini, umframt at kommunan fekk sær sakkunnleika til
at finna útav, hvat møguliga kann gerast við innsiglingina í Oyrahavnina.
Í skrivi 13.08.2015 kemur Teknistovan við ávegis viðmerkingum og tilmælum til ábøtur á
havnalagið.
Á fundi í Teknisku nevnd 18.08.2015 bleiv skrivið viðgjørt. Teknistovan mælir til, at í Oyrahavnini,
um byrjað verður norðanífrá, er endin vestureftir, har ið ljós stendur á, illa farin. Tann stoypti
fóturin til masturina stendur skeivur, og steinsetingin á endanum er illa farin, so at masturin kann
fara um ódnarveður kemur. Arbeiðið eigur at verða gjørt, áðrenn vit koma inn í næsta vetur.
Kostnaðurin er mettur til Kr. 30.000. Roknað verður við, at sama mastur verður sett uppaftur.
Tilmælir
Á fundi 18.08.2015 mælir Tekniska nevnd til, at arbeiðið í Oyrahavnini verður gjørt. Mettur
kostnaður kr. 30.000.
Á fundi 26.08.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at
kostnaðurin kr. 30.000 verður tikin av stovninum havnin íløgur.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 64/2015 Mentanarmál
18.20.02-G01-6-15
Umsókn um stuðul
Í skrivi 24.07.2015 er fyrispurningur frá nýstovnaðum kurvabóltsfelag á Toftum við navninum
Ravnur, sum hevur ætlanir um at byrja venjing nú í august mánaða, um at fáa venjingartímar í
fimleikahøllini.
Eisini verður søkt um stuðul frá Nes kommuna.
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Tilmælir
Á fundi 19.08.2015 mælir Mentanarnevndin til, at stuðulin til kurvabóltsfelagið Ravnur, verður
tímarnir, sum felagið kann fáa tillutað í fimleikahøllini.
Á fundi 26.08.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndin og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 65/2015 Mentanarmál
J.nr. 17.00.00-P20-1-15
Málslýsing
Forskúlatilboð í Nes kommunu.
Á fundi 11.03.2015 millum mentanarnevndina, skúlastýrið og leiðsluna við Tofta skúla, har tosað
var um verkætlanina “frá jólum til jóla”. Fundarluttakararnir mettu, at hetta er ein góður máti at
innskúla børnini uppá, og mæla til at halda fram við hesi verkætlan, sum hevur verið
royndarverkætlan, og fáa hetta broytt til eina varandi loysn at bjóðað foreldrum og børnum.
Á fundinum 11.03.2015 bleiv avgjørt at gera eina eftirmeting av royndarverkætlanini, og er hon nú
gjørd og viðgjørd í mentanarnevndini.
Mentamálaráðið hevur goldið lønina til læraran, men nú tá royndarverkætlanin er liðug, verður tað
Nes kommuna ið ber kostnaðin av læraralønini.
Skipanin verður soleiðis, at tað vera tveir lærarar ið koma at lesa ávíkavist 2 tíma og 1 tíma um
vikuna skúlaárið 2015/2016.
Kostnaður fyri lærarar at undirvísa frá “jólum til jóla” fyri skúlaárið 2015/16 er mettur til uml. kr.
40.000, herav kr. 19.000 fyri 2015.
Tilmælir
Á fundi 19.08.2013 mælir Mentanarnevndini til at verkætlanin “frá jólum til jóla” heldur fram, og
verður broytt frá at verða ein royndarverkætlan til eina varandi loysn.
At Nes kommuna rindar kostnaðin, av undirvísingini, til lærararnar, sum fyri 2015 vil verða uml. kr.
19.000.
Á fundi 26.08.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, og at
kostnaðurin til lærararnar verður tikin av stovninum barnagarðurin ”jul til jul”.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 66 /2015 Trivnaðarmál
J.nr. 16.06.20-G01-2-15
Stuðul til serligan tørv
Í skrivi 26.06.2015 søkja Barnagarðurin og Dagrøktin í felag, um stuðul til barn við serligum tørvi.
Søkt verður um stuðul til 30 tímar um vikuna.
Tilmælir
Á fundi 20.08.2015 mælir Trivnaðarnevndin til at játta kostnaðin, til 30 tímar stuðul, til barn við
serligum tørvi.
Á fundi 26.08.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini, og at
kostnaðurin verður tikin av stovninum børn við serligum tørvi.
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 67/2015 Fíggjarmál
J.nr.18.20.00-G01-2-15
Umsókn um høli til Dart
Tofta Dartfelag fekk í januarmánaða 2015 loyvi til at spæla Dart í “lítla skúla”, sum eina royndartíð
fram til summarferiuna.
Í skrivi 21.08.2015 søkir Tofta Dartfelag um framhaldandi at sleppa at brúka verðandi høli, í lítla
skúla, nú vetrahálvan byrjar aftur.
Tilmæli
Á fundi 26.08 2015 mælir Fíggjarnevndin til, at Tofta Dartfelag kann halda fram í verandi hølum í
lítla skúla.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 68/2015 Tekniskt mál
J.nr.82.11.00-P20-1-15
Tún/inngongd við Kommunuskrivstovuna
Nes kommuna er við at gera tún omanfyri kommunuskrivstovuna. Ein partur av hesum arbeiðinum
at bøta um atkomumøguleikarnar til fundarhølið, m.a. eisini hjá røslutarnaðum.
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Tekniski leiðarin hevur biðið byggifyritøkur í kommununi um fastan prís uppá at gera múrar til
rampu og platt við fundarhølið.
Tekniska deild ger arbeiðið við at planera og avseta hæddir.
Tilboð er komið frá Byggivirkinum KBH, sum kann átaka sær at gera arbeiði fyri kr. 39.000.
Tilmælir
Á fundi 18.08.2015 mælir Tekniska nevnd til, at arbeiðið verður gjørt.
Á fundi 26.08.2015 mælir Fíggjarnevndin til at taka av tilboðnum frá Byggivirkinum KBH, og at
peningurin verður tikin av stovninum viðlíkahald kommunuskrivstovan.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 70/2015 Fíggjarmál
J.nr. 18.20.00-G01-3-15
Málslýsing
Umsókn um stuðul
Í skrivi 28.08.2015 søkir nýstovnaða Badmitonfelagið Nápur um at fáa tímar í fimleikahøllini í
Tofta skúla til teirra virksemi. Eisini verður søkt um, um Nes kommuna kann stuðla felagnum við
teimum tímum, sum felagið fær tillutað.
Felagið, sum hevur heimstað í Runavík, ynskir at gerast eitt badmitonfelag, ið savnar saman og
samansjóar ungdómin á Skálafjørðinum. Felagið hevur havt fleiri fólk úr Nes kommunu, ið hava
vant við felagnum í summar.
Tilmæli
Á fundi 31.08.2015 mælir Fíggjarnevndin til, at badmitonfelagið Nápur verður stuðla við teimum
tímum sum felagið kann fáa tillutað.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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Samandráttur av bygdaráðsfundi 31.08.2015
Kunning um roknskapinum hjá Nes kommunu fyri fyrru hálvu í 2015.
Rakstur
§1 Kommunal
fyristingar
§2 Almanna- og
heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og
frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal
virki
Rakstur í alt
§20 Inntøkur
v.m.
Rakstur pr.
30.06.2015
Íløgur
§2 Almanna- og
heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og
frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal
virki
Íløgur í alt

2.kv.
1.965.540

fíggjaræltan
3.977.000

munur
2.011.460

%
50,6%

6.088.477

12.803.000

6.714.523

52,4%

4.191.598
1.790.050
1.206.550

9.174.000
3.888.000
2.900.000

4.982.402
2.097.950
1.693.450

54,3%
54,0%
58,4%

1.650.362
1.128.679

3.736.000
2.717.000

2.085.638
1.588.321

55,8%
58,5%

18.021.256
-20.872.016

39.195.000
-42.195.000

21.173.744
-21.322.984

54,0%
50,5%

-2.850.760

-3.000.000

-149.240

5,0%

2.kv.
-4.102.694

fíggjaræltan
-3.778.000

munur
324.694

%
-8,6%

57.988
0
33.575

1.250.000
100.000
500.000

1.192.012
100.000
466.425

95,4%
100,0%
93,3%

241.359
1.479.779

1.300.000
1.585.000

1.058.641
105.221

81,4%
6,6%

-2.289.993

957.000

3.246.993

339,3%

Íløgur og
rakstur í alt

-5.140.753

-2.043.000

3.097.753

-151,6%
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