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Kunning frá bygdarráðnum 
til borgararnar í Nes kommunu  

í sambandi við ársroknskapin fyri 2018. 
 

Bygdarráðið 

Núverandi bygdaráð tók við pr. 1. jan 2017, og 2018 var sostatt næsta árið í hesi setuni. Tey, sum 

manna bygdaráðið, eru: Jóhannus Danielsen, Súni í Hjøllum, Niclas Davidsen, Elin á 

Torkilsheyggi, Petur Jákup Petersen, Kaj Eli Hansen og Høgni Hansen. 

 

Roknskapurin 

Nú ársroknskapurin fyri 2018 fyriliggur kann staðfestast, at Nes kommuna hevði eitt hall eftir  

rakstur og íløgur uppá 7.395 tkr. Nes kommunu hevði í 2018 eitt rakstraravlop uppá 8.908 tkr. 

Íløgurnar í 2018 eru sostatt uppá 16.303 tkr. 

 

Samlaðu bruttoinntøkurnar frá kommunuskatti og øðrum inntøkum vóru 56.201 tkr., áðrenn 

rentustuðulin er frádrigin. Rakstrar- og íløgukostnaður (netto) var íalt 63.596 tkr.  

 

A-skattainntøkan, íroknað húsaleiguskatt, sum var mett til 42.540 tkr., bleiv við ársenda 44.399 tkr., 

t.v.s. 1.859 tkr. meira enn roknað var við.  

 

Partafelagsskatturin bleiv mettur til 1.000 tkr., men var, tá avtornaði, 1.143 tkr., og sostatt  143 tkr., 

meira enn mett. 

 

Í sambandi við yvirtøkuna av eldraøkinum pr. 1. januar 2015, fingu kommunurnar í 2015 fyri fyrstu 

ferð allan inntøkuskattin av eftirlønargjøldum og afturberingar frá landinum vegna DIS, FAS og 

øðrum frádráttum, sum endurgjald fyri yvirtøku av eldraøkunum. Í 2018 var mett, at samlaða 

inntøkan fór at verða 10.112 tkr., og var, tá avtornaði, 10.659 tkr., tvs. 547 tkr. meira enn roknað var 

við. 

 

Útreiðslan til rentustuðul bleiv mett til 800 tkr., men er endaliga uppgjørd til 730 tkr., ella 70 tkr. 

minni enn mett.  

 

Nettoskattainntøkan hjá kommununi í 2018, eftir frádrátt av rentustuðli, er á 55.471 tkr., ið er 66 

tkr. hægri enn í 2017. Í fíggjarætlanini var roknað við eini nettoskattainntøku fyri 2018 á 52.852 tkr. 

 

Skattaprosentið í 2018 var eins og undanfarin ár 20,5%. 

 

Fólkatalið  

Fólkatalið í Nes kommunu vaks við 50 fólkum í 2018. 

  

01.01. 2018 var talið 1279 fólk, meðan tað pr. 31.12.2018 vóru 1329 fólk í kommununi.  

  

Í 2018 blivu 18 børn fødd, og 3 fólk andaðust. Nettotilflytingin var 35 fólk. 

 

Pr. 1. mai 2019 búgva 1339 fólk í Nes kommunu, tvs. ein vøkstur higartil í ár uppá 10 fólk. Síðani 

1. januar 2014 er fólkatalið økt við 131 fólkum. 
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Ættarbindið / Bygdasøgan  

Í 2017 blivu bind 1 og 2 av Bygdasøguni, Nes, Toftir og Saltnes útgivin, og í 2018 bleiv 3 bindið, 

ættarbindið, útgivið. Tað er Thorleif Hansen, sum hevur skrivað meginpartin av ættarsøgubindinum. 

Thorleif Hanen byrjaði fyri fleiri árum síðani, mest sum til stuttleikar, at ganga til ættargransking. 

Tað gjørdist til meira enn eitt ítriv, og tað er fyrst og fremst honum fyri at takka, at vit nú hava eina 

so greiða fatan av teimum fólkum, sum í øldir hava búð á Nesi, Toftum og Saltnesi. 

Bygdaráðið samtykti á vári 2013 at skriva og geva út søguna um bygdirnar í Nes kommunu. Hetta 

arbeiðið er nú liðugt.  

Bygdasøgan er at fáa til keyps á kommunuskrivstovuni, Hjá Pidda, Navia og í bókhandlunum.   

Heimasíðan og Facebook 

Nes kommuna hevur í nógv ár havt heimsíðu, www. nes.fo. Í okt. 2017 bleiv nýggj heimasíða tikin 

í nýtslu. Á heimasíðuni, sum javnan verður dagførd, kunnu borgarar kunna seg um ymisk 

viðurskifti í Nes kommunu, umframt at tíðindir og kunngerðir verða løgd á heimasíðuna. 

 

Nes kommuna hevur eisini eina Facebook síðu, har tíðindir frá heimasíðuni verða løgd út eisini, 

umframt onnur tíðindir og myndir frá ymiskum tiltøkum v.m. í Nes kommunu.    

   

Útstykkingar og búsetingar 

Eftir at áhugin og eftirspurningurin í fleiri ár var lítil ella næstan eingin eftir grundstykkjum, er vend 

komin í seinastu árini. 11 grundstykkir blivu seld í 2018. 

 

Grundað á øktan eftirspurning eftir grundstykkjum samtykti kommunan á sumri 2017 at fara undir 

fyrireikingar av nýggjum útstykkingum. Samtykt var at útstykkja longur inn frá Gaddavegnum og 

longur inn frá Høganesvegnum, íalt 20 grundstykkir. Nes kommuna hevur nú ognað sær lendið til 

útstykkingarnar og byrjað verður við Høganesútstykkingini til heystar, og skal arbeiðið verða liðugt 

á vári 2020. Farið verður undur útstykkingina inn frá Gaddavegnum, tá Høganesútstykkingin er 

liðug.  

  

Síðani 2013 hevur bygdarráðið arbeitt við at fáa Bústaðir at byggja íbúðir í Nes kommunu. Í 2018 

avtalaðu Nes kommuna og Bústaðir eina bústaðarætlan á Toftum, innanfyri sambýlið Vesturskin, 

ella omanfyri Oyrarnar. Bygdir verða 2 íbúðarbygningar við íalt 18 íbúðum. Byggibúningararbeiðið 

byrjaði um ársskifti 2018/19 og er nú komið so væl áleiðis at klárt er at byggja. Stoypiarbeiðið er 

byrjað í juni 2019.   

 

Harumframt hevur Nes kommuna givið prinsipielt byggiloyvi til eina aðra íbúðarætlan omanfyri 

íbúðirnar hjá Bústaðir. Her er eisini talan um 2 íbúðarbygningar, við uml. 16 íbúðum. 

  

Virkir og skip 

 

Á havnalagnum er virksemi í Kassamiðstøðini, Fiskamarknaðinum og Landingarmiðstøðini á 

Toftum. Faroe Origin hevur saltfiskaframleiðslu í gamla Nyki. Saltfiskavirksemið hevur verið 

støðugt og vaksið nakað síðan byrjan. Faroe Origin selur eisini ís til skip og virkir. Við Rætt heldur 

MJ Saltsøla til. 

 

Felags fyri virksemið í omanfyrinevndu virkjum er, at tey eru tengd at botnfiskafiskiskapinum.  
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Bakkafrost keypti virkisbygningarnar, sum Landingarmiðstøðin áður helt til í, og ætlar at nýta 

bygningarnar til sítt alivirksemi á sjónum á Skálafjørðinum og í Sundalagnum. Bakkafrost hevur í 

vár (2019) lagt aliringar út, útfyri Nesbygd. Alivirksemið er tó ikki komið í gongd í bygningunum, 

sum í løtuni verða nýttir til goymslu hjá Bakkafrost. 

 

Snoddbygningurin verður í dag leigaður av Sandgrevstur, sum nýtur bygningin til at goyma 

laksafóður í. Fóðuri verður inn- og avskipað við Toftakaj. Sandgrevstur byggir í løtuni ein 

goymslubygning á havnalagnum, sum er uml. 1500 fermetrar til støddar. Sandgrevstur leigar økið 

frá kommununi. 

  

SP/F Steinhólm hevur seinnu árini havt plattaframleiðsu á havnalagnum. Virkið var 27. mars 2018 

fyri tí stóra óhappi, at virkið brendi í grund. Í løtuni er ikki greitt hvussu verður við virkseminum í 

framtíðini.   

 

Byggivirksemið hevur verið støðugt seinnu árini, og tey, sum arbeiða innan handverkaravinnuna 

hava eisini havt nógv arbeiði í 2018. Í samband við øktan tørv á innandura plássi hevur byggivirkið 

KBH, fyrst í febr. 2019, reist eina tjaldhøll norðanfyri verandi virkisbygning hjá KBH. KBH leigar 

lendið frá kommunini.  

 

Í 2018, eins og undanfarin ár, vóru tað virkir, fyritøkur, skip og bátar, saman við privatum og 

almennum arbeiðplássum, ið vóru tað fíggjarliga grundarlagið undir inntøkuni hjá kommununi. 

 

Tunnilsgrót og leingjan av verjugarði 

Áðrenn tunnilsarbeiðið uppá Eysturoyartunnilin byrjaði, vóru samráðingar millum Tunnilsfelagið 

og kommunurnar við Skálafjørðin um býtið av grótinum, sum kom út Eysturoyarmegin, og sum 

Tunnilsfelagið ikki sjálvt skuldi brúka. Avtala bleiv, at Nes kommuna skuldi fáa 89.980 pfm3. 

Tunnilsgrótið er ókeypis, men kommunurnar rinda fyri lessing.  

 

Avgerð bleiv tikin um, at grótið skuldi nýtast til leingjan av verjugarðinum við Tofta havn, og 

samlaða nøgdin bleiv projektera til at røkka til 90 m av nýggjum verjugarði, 

 

Landsbyggifelagið, LBF, hevur staðið fyri projekteringini og hevur eftirlitið. Nes kommuna hevur 

gjørt fastprísavtalu við J&K Petersen um grótflutning og gerð av 90 m verjugarði.  

 

Samlaði prísurn fyri leingjanina er mettur til 11,0 mió. kr. Arbeiðið hevur gingið gott, og er komið 

væl áleiðis, og mett verður, at arbeiðið verður liðugt í summar, nakað fyrr enn áður mett. 

 

Eldraøkið  

Eldraøkið varð lagt út til kommunurnar at umsita pr. 1. januar 2015, og sostatt hava kommunurnar 

nú havt ábyrgdina av eldraøkinum í 4 ár. Avgerð varð tikin um at fara í eitt javnbjóðis samstarv 

millum Nes-, Sjóvar- og Runavíkar kommunu. Økistænastan, sum í 2016 fekk heitið Roðin, verður 

stýrd av einum stýri, sum er mannað við umboðum frá nevndu kommunum og eru hesi í stýrinum: 

Tórbjørn Jacobsen, Selinda í Heiðunum, Kristian Gaardbo og Jóhan Vest fyri Runavíkar kommunu, 

Artur Johansen fyri Sjóvar kommunu og Jóhannus Danielsen og Elin á Torkilsheyggi fyri Nes 

kommunu. Tórbjørn Jacobsen er stýrisformaður og Jóhannus Danielsen er næstformaður. 

 

Avgerð varð tikin um at keypa partin hjá Sunda-, Eiðis-, Fuglafjarðar- og Eysturkommunu í 

Eysturoyar Røktar- og Ellisheimi. Hetta ber við sær, at kommunurnar í Roðanum nú einsamallar 

eiga og reka Eysturoyar Røktar- og Ellisheim. 
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Umframt hetta avgjørdu kommunurnar í samstarvinum, at ognarparturin av sambýlunum í økinum 

skuldi javnstillast í mun til fólkatalið í kommununum. 

 

Samanumtikið kann tí sigast, at vit í samstarvinum eiga allar ognirnar (Vesturskin á Toftum, 

Eysturoyar Røktar- og Ellisheim í Runavík, Heimið á Mýrunum í Runavík, Dagtilhaldið á Skála og 

Sjóvarlon á Strondum) í mun til fólkatalið í kommununum. 

 

Nes kommuna hevur lagt stóran dent á eina skipaða og trygga yvirtøku av hesum stóra og 

týdningarmikla øki.  

 

Síðan 2007 hevur Nes kommuna havt mattænastu til tey eldru. Mattænastan verður nú umsitin av 

Roðanum, og verða døgurðar koyrdir út í heimini, fimm dagar um vikuna. Tað eru fleiri 

heimabúgvandi eldri fólk, sum gera brúk av hesi tænastuni. 

 

Dagtilhaldið heldur til í Vesturskin, har 15 – 20 kvinnur hittast 3 seinnapartar um vikuna til ymiskt 

ítriv. Virksemið, sum kvinnurnar sjálvar skipa, verður stuðlað av Nes kommunu. 

 

Bátafelagið á Toftum hýsir Undirhúsinum, sum er opið allar dagar uttan sunnudag. Nes kommuna 

stuðlar virkseminum í Undirhúsinum fíggjarliga. 

 

Heilsudepul 

Nes kommuna eigur Heilsudepulin í Runavík saman við Runavíkar kommunu. Seinnu árini hava 

kommunurnar við Skálafjørðin samskift nógv við Heilsu- og Innlendismálaráðið (HIMR) um 

støðuna á kommunulæknaøkinum, serliga við atliti til at fáa fastar læknar í starv. HIMR hevur verið 

jaliga sinnað at finna loysn í hesum máli. HIMR og kommunurnar við Skálafjørðin hava gjørt 

samstarvsavtalu, sum hevur til endamáls at kunna veita fleiri og støðugt betri heilsutænastur til 

borgarar í tí nýstovnaða Skálafjarðar Læknadømi. Ætlanin er, at stórur partur av heilsuveitingunum 

til borgarar við varandi sjúkum og eldri, við tíðini skal kunna fara fram í Heilsudeplinum. Til tess at 

kunna røkja hesar uppgávur fara tað at starvast viðkomandi heilsufrøðingar, kostfrøðingar, 

farmaseutar, sálarfrøðingar, ergoterapeutar, fysioterapeutar og ljósmøður. 

 

Í 2016 og 2017 blivu umvælingar gjørdar á Heilsudeplinum soleiðis, at umstøður eru til 3 

kommunulæknar. Eisini er nakað av dagførinum gjørdar í 2018. Í 2017 setti  HIMR  fjórða 

kommunulæknan við Skálafjørðin. Í løtuni húsast 3 læknar í Runavík og 1 lækni á Strondum. 

 

Barnaverndartænastan við Skálafjørðin 

Eisini á barnaverndarøkinum samstarva vit við Runavíkar- og Sjóvar kommunu. Hetta er eitt sera 

týdningarmikið øki, sum vit røkja samsvarandi barnaverndarlógini. Barnaverndartænastan heldur til 

í Runavík. Leiðari av barnaverndartænastuni hevur verið parttíðarsettur, men í 2017 var nýggjur 

leiðari settur fulla tíð. Barnaverndartænastan heldur nú til í Heiminum á Mýrinum, sum 

Barnaverndartænastna leigar frá Roðanum. 

 

Várdagar 

Nes kommuna skipaði í 2018 á fimta sinni fyri Várdøgum. Várdagar, sum er eitt mentanar- og 

trivnaðartiltak, verða hildnir í vikuni undan Bátafestivalinum, sum á hvørjum ári er fyrsta vikuskifti 

í mai.  
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Vatn 

Nes kommuna tekur regluliga vatnroyndir, sum verða sendar til Heilsufrøðisligu Starvstovuna til 

kanningar. 

  

Fyri at vatngóðskan kann vera so góð sum gjørligt, verður pumpa vatn úr Toftavatni, áðrenn vatnið 

minkar ov nógv í okkara vanligu vatngoymslum, og hjálpir hetta heilt væl. Men hetta økir um 

kostnaðin, og tí vil kommunan heita á øll í kommununi, tað verði seg privatfólk og virkir, at ansa 

eftir ikki at lata vatn renna óneyðugt. Tað er bæði kostnaðarmikið og skilaleyst at lata sóttreinsað 

vatn renna burtur.  

 

Kloakkir 

Kommunan hevur sum málsetning, at øll økini í kommununi skulu  hava kloakk- og vatnviðurskifti 

í lagi. Í øllum útstykkingum framyvir verður vatn, kloakk, el, telefon v.m. lagt í skipaðar leiðingar, 

eins og tær eldru leiðingarnar verða dagførdar eftir tørvi. 

 

Fríðkan 

Á hvørjum ári verður skipað fyri ruddingardegi, og borgarar hava møguleika fyri at fáa sær 

plantupakka. Kommunan roynir eftir førimuni at brúka nógva orku uppá rudding og fríðkan. 

 

Kommunan heitir á øll í kommununi um at taka upp órudd og lúka ókrút, sum veksur fram við 

vegnum, sum liggur upp at grundøkinum hjá borgaranum. Tað, at kommunan er ruddulig og væl 

røkt, er til gleði fyri okkum øll, sum búgva her, og eisini fyri tey, sum vitja okkum. 

 

Hundar og onnur djór 

Tað kemur fyri, at íbúgvar í kommununi gera vart við, at hundar og onnur djór ganga leys, og at 

hundaeigarar ikki taka hundalortin upp. Kommunan heitir á øll, sum eiga hund, um at hava hundin í 

bandi, og at hundalortur altíð verður tikin upp. 

 

Nes kommuna hevur eina samstarvsavtalu við Runavíkar kommunu, og er soleiðis ein partur av 

samstarvsavtaluni, sum Runavíkar kommuna hevur við Føroya Landfúta. Um borgarar ynskja at 

boða frá leysgangandi djórum, skal boðast frá á Politistøðini í Runavík. Hetta er staðfest í reglugerð 

dagfest 12. juni 2002.  

 

Ferðsla og parkering 

Kommunan fær ofta fráboðanir frá borgarum um, at bilførarar koyra ov skjótt. Ov høg ferð kann 

hava álvarsligar avleiðingar við sær, og heitir Nes kommuna tí á allar bilførar í kommununi um altíð 

at verða ansin í ferðsluni. Vinarliga haldi tykkum niðanfyri hámarksferðina, sum skeltir og 

ferðslulógin annars áseta, og koyri eftir umstøðunum. 

 

Eisini fær kommunan áheitan um parkeringsviðurskifti. Heitt verður á allar borgarar um at vísa 

skynsemi og fyrilit, tá bilarnir verða parkerðir, soleiðis at hugsað verður um trygdina og góðar 

koyriumstøður. 

  

Gamlir bygningar 

Ódnarverður kann gera stórar skaðar á sethús, úthús og neyst. Nes kommuna heitir á borgarar um at 

umvæla sethúsaognir, úthús og neyst áðrenn veturin kemur aftur, soleiðis at leysir bygningslutir ikki 

gera skaða av sær, tá óðnarverður aftur leikar á.  
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Ansingarskipanin 

Barnaansingin er kommunal burturav, og rindar Nes kommuna í minsta lagi 70 % av útreiðslunum 

til barnaansingina og foreldrini í mesta lagi 30 %.  

 

Kommunan arbeiðir alla tíðina við at veita 100% ansingartrygd. 

 

Í Vøggustovuni, sum bleiv bygd í 2016, eru 3 stovur, normerað til 12 børn hvør. Stovurnar hava 

hesu heitir: Blákollan, Smæran og Summardáin. Børnini eru frá 0 til 3 ár. 

 

Børn í aldrinum 3 – 6 ár fáa tilboð um at koma í barnagarð. Barnagarðurin er ein 

ítróttarbarnagarður, sum leggur dent á, at børnini hava nógvar og góðar rørslur í gerandisdegnum.    

 

Barnagarðurin er á Svangaskarði og seinast útbygdur í 2011. Barnagarðurin hýsir í miðal 90 

børnum. Talan er um 5 stovur, sum hava hesi heitir: Sólarglottin, Gullsóljan, Dreymasóljan, 

Sóldøgg og Sólareyga.  

 

Barnagarðurin á Toftum liggur í sera náttúruvøkrum umhvørvið, tætt við Toftavatn og beint við 

ítróttarøkið á Svangaskarði, har eitt nýtt spælipláss bleiv gjørt í 2017. 

 

Skúlabólkurin Samspírin: 

Stórur dentur verður lagdur á at gera børnini í skúlabólkinum klár til fólkaskúlan, og tí er eitt 

formligt samstarv millum barnagarðin og Tofta skúla. Barnagarðurin og skúlin samstarva um 

menningina í lesing og rokning gjøgnum spæl. Endamálið er at byggja brýr millum stovn og skúla 

samstundis, sum fakbólkarnir samstarva á námsfrøðiligum grundarlagi. Skipaða samstarvið er 

grundað á verkætlanir, sum Jørgen Frost, kendi professarin og granskarin, hevur gjørt bæði í 

Danmark og Noreg. Í Danmark kallast hetta samstarv “jul til jul”, meðan tað á Toftum hevur tað 

kallast “frá jólum til jóla”, men nú hevur samstarvið fingið heitið ”Samspírin”. 

 

Samstarvið millum barnagarðin og skúlan er skipað soleiðis, at frá januar er komandi lærarin í 

føroyskum og rokning knýttur til arbeiðið í skúlabólkinum í barnagarðinum nakrar tímar um 

vikuna, og tá børnini byrja í skúla í august, verður námsfrøðingurin knýttur til arbeiðið í 1. flokki í 

skúlanum nakrar tímar um vikuna.  

 

Frítíðarskúlin á Brekkukletti er normeraður til 40 børn úr 1. og 2. flokki og heldur til á Brekkukletti.  

 

Í 2018 samtykti bygdarráðið at út- og umbyggja frítíðarskúlan. Í nýggja bygninginum verða 2 

nýggjar stovur, har ætlanin er at skúlabólkur m.a. skal halda til í. Arbeiðið uppá út- og 

umbyggingina byrjar í summar. Ætlanin er, at arbeiðið skal verða liðugt, tá skúlaárið 2019/20 

byrjar.   

  

Vøggustovan og Barnagarðurin lata upp kl. 07.00, og barnaansingin er tí opin frá kl. 07.00 til 17.15.  

Um ein familja hevur meiri enn 2 børn í ansingarskipanini, er 3. barnið ókeypis. 

 

Ungdómshús 

Í 2011 lat Ungdómshús upp í bygdini. Hetta er eitt tilhaldstað, fyri tey ungu millum 13 og 18 ár. 

Hildið hevur verið til í bygninginum hjá Bank Nordik á Toftum. Bankabygningurin hevur skift 

eigara, og í tí sambandinum er Ungdómshúsið flutt í ”Lítla skúla”. 

 

Ungdómshúsið er eitt tiltak, sum lokala Blákrossfelagið tók stig til í 2011 og hevur umsitið síðani. 
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Frá 2011 til 1. mars 2017 stuðlaðu Nes- og Runavíkar kommunur saman arbeiðinum við at gjalda 

lønina til starvsfólkini. 1. mars 2017 gavst Runavíkar kommuna við fíggjarliga stuðlinum. 

 

Skúlin 

Í 2008 gjørdi kommunan stóra íløgu í ein nýggjari og størri skúla, sum roynist avbera væl. Eisini 

nýggja fimleikahøllin roynist væl og er fult upptikin um vetrarnar. 

 

Trygdin eftir skúlavegnum hevur høga raðfesting hjá kommununi, og verður tað eftir førimuni 

arbeitt við at skipa og tryggja spæliøkið og atkomuvegin til skúlan best møguligt. Síðani eftir 

summarfrítíðina í 2013, hevur parkering ikki verið loyvd við skúlan í skúlatíð, tvs. millum kl. 08-

15, tó undantikið akfør til rørslutarnað. Víst verður til parkeringsøkið sunnanfyri Nebo.  

 

Uml. 200 næmingar ganga í løtuni í Tofta skúla. Í fjørsummar fóru 23 børn í 1. flokk.  

  

Í Tofta skúla starvast 22 lærarar, 3 stuðlar, 1 skrivstovufólk ½ tíð, 1 húsavørður, 7 vaskifólk, 1 fólk 

í svimjihøllini í sambandi við, at høllin verður leiga út og almenna svimjing. 

 

Tofta skúli hevur í fleiri ár samstarvað við Runavíkar kommunuskúla um breytir og vallærugreinir í 

10. flokki. Hetta hevur havt við sær meiri fjølbroytt útboð av breytum.  

 

Ein matarskipan er í Tofta skúla, sum ger tað møguligt at bíleggja sær mat, sum verður útflýggjaður 

til skúlan.  

 

Svimjihylurin verður nógv nýttur, í skúlatíðini og eftir skúlatíð. Vatnið er heitt mikudagar og 

leygardagar. 

 

Kvøldskúlatilboð eru á hvørjum ári, og seinastu árini hevur verið møguleiki hjá útlendingum at lært 

seg føroykst. 

 

Bókasavnið 

Bókasavnið í Nes kommunu, sum heldur til á 2. hædd í Tofta skúla, hevur opið 2 ferðir um vikuna, 

mánadag frá kl. 16.00 til 18.00 og mikudag frá kl. 19.00 til kl. 21.00. 

 

Bókasavnið hevur ein lesiring, saman við bókasavninum í skúlanum við Løkin í Runavík, har tey, 

sum eru í lesiringinum, hittast uml. sættu hvørja viku. 

 

Ítróttur 

Kommunan roynir alla tíðina at hava góðar karmar, soleiðis at góðir møguleiki er fyri at íðka ítrótt í 

Nes kommunu.  

 

Á Svangaskarði eru góðir møguleikar fyri uttandura ítrótti, bæði fótbólti og frælsum ítrótti. 

Ítróttarøkið verður javnan dagført og útbyggingin av ítróttarhúsinum var liðug í 2017. Útbyggingin 

umfatar m.a. 2 nýggj umklæðingarrúm, venjingarrúm, og ein nýggjan uppíbygning eystanfyri, sum 

er nýggja inngongdin til 2. og 3. hædd. Í hesum uppíbygningi eru eisini vesir, sum kunnu nýtast í 

sambandi við fótbóltsdystir og onnur innan- og uttandura tiltøk.  Í 2017 var fitnessútgerð eisini 

keypt til venjingarrúmið, sum allir borgarar í kommununi kunnu nýta. 

 

Í 2018 er uttanumøkið við fótbóltsvøll og ítróttarhús asfalterað, eins og málgoymslan blev asfalterað 

og gjørd so mikið liðug, at hon kann nýtast.  
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Við rennibreytina er nýtt spælipláss og útifitnessøki, sum bleiv tikið í nýtslu í 2017. 

 

Í Tofta skúla verður stóra fimleikarhøllin nógv nýtt til innandura ítrótt vetrarhálvuna, eins og 

svimjihylurin verður nógv nýttur til svimjivenjing. 

 

Tannrøkt 

Nes kommuna hevur avtalu við Tannlæknastovuna í Saltangará um barnatannrøktina, ið umfatar øll 

børn frá 0 ár til 18 ár, sum sambært løgtingslóg fáa ókeypis tannrøkt frá kommununum. 

 

Virðsgrundarlag, tilverugrund (missión) og hugmynd (visión) fyri Nes kommunu 

Í 2015 skipaði Nes kommuna fyri arbeiðsdøgum fyri starvsfólkið hjá kommununi, har endamálið 

við hesum arbeiðsdøgum var at orða virðisgrundarlag, tilverugrund (missión) og hugmynd (visión) 

fyri kommununa. Úrslitið av arbeiðnum var eitt tilmæli til bygdarráðið, og á bygdarráðsfundi tann 

28. sept. 2015 samtykti bygdarráðið orðingina av virðisgrundarlagi, tilverugrund og hugmynd. 

Samtyktin er soljóðandi : 

 

Virðisgrundarlagið 

Virðini eru tey grundsjónarmið, sum Nes kommuna byggir á, og sum skapa tann hugburð, sum er 

grundarsteinurin undir øllum tí vit gera. Virðini eru hjartað í Nes kommunu. 

•Trivnaður 

Kommunan er savnandi, vísir umsorgan og gevur møguleikar fyri tí einstaka og familjuni at 

trívast, millum annað við at skapa karmar fyri frítíð og mentan. 

•Ábyrgd og álit 

Nes kommuna tekur ábyrgd. Saman, við opinleika, góðum samskifti og dugnaskapi, skapa vit álit 

ímillum borgara og kommunu. 

•Menning 

Nes kommuna er ein framsøkin kommuna. Við atlitið til umhvørvi og náttúru, skapa vit bestu 

fyritreytir fyri vinnu-, frítíðar- og bústaðarmøguleikum.  

 

Tilverugrund (missión)  

Tilverugrundin lýsir orsøkina, at vit eru til. Hví vit ikki kunnu verast fyri uttan. Hon sigur, hví vit 

gera tað, sum vit gera og er samstundis okkara lyfti til borgararnar.   

Nes kommuna – ein kommuna fyri øll. 

 

Hugmynd (visión) 

Hugmyndin er okkara leiðarstjørna, sum vísir hvagar vit ætla okkum. Hon er okkara hægsta mál. 

Eitt mál, sum vit ikki neyðturviliga klára at fullføra, men sum vit stremba eftir, og harvið skapa 

góð úrslit.  Vit vilja skapa lív og ganga fremst. 
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ÁRSROKNSKAPURIN FYRI 2018 

 

Niðanfyri er ein stutt lýsing og samanbering av tølunum í roknskapinum við tillagaðu fíggjarætlan 

fyri 2018.   

 

RAKSTUR 

 

INNTØKUR 

Skattur 

Nettoskattainntøkan hjá kommununi í 2018, eftir frádrátt av rentustuðli, er upp á 55.471 tkr, sum er 

66 tkr. hægri enn nettoskattainntøkan í 2017. Í javnaðu fíggjarætlanini varð roknað við eini 

nettoskattainntøku fyri 2018 upp á 52.852 tkr. 

 

Av teimum 66 tkr. stava tkr. -47 frá rentustuðli, tkr. -340 frá felagsskatti, tkr. -69 frá persónskatti, 

tkr. 509 frá eftirlønargjøldum og tkr. -82 frá Dis, Fas og aðrir frádráttir.  

 

Orsøkin til at kommunan hevur fingið minni í persónskatti í 2018 í mun til 2017 er, at tað í 2018 

kom ein regulering til áður álíknaðan skatt fyri 2017, sum var ein útreiðsla, á tkr. 1.364. 

 

Brúkaragjøld/Havnagjøld 

Roknskapurin vísur eina inntøku á 6.467 tkr., ið er 178 tkr. hægri enn inntøkan í 2017.  

 

Í javnaðu fíggjarætlanini var roknað við einari inntøku fyri 2018 upp á 6.316 tkr. 

 

Størsti vøksturin í mun til 2017 er á barnaøkinum og á havnini. Ein minking er í inntøkuni hjá 

svimjihylinum. 

 

47% av inntøkuni stavar frá ansingarøkinum og 30% stavar frá Havnini. 

 

NETTOÚTREIÐSLUR 

 

Tann samlaði raksturin hjá kommununi fyri 2018 var 804 tkr. minni enn roknað var við. 

 

Nettoútreiðslurnar í 2018 eru býttar soleiðis:  

 

tkr. Roknskapur  Fíggjarætlan  

 

§1. Kommunal fyrisiting 4.562 4.623 

§2. Almanna- og heilsumál 15.898 16.005 

§3. Børn og ung 10.785 10.740 

§4. Undirvísing 3.682 3.796  

§5. Mentan og frítíð 3.549 3.633 

§6. Teknisk mál 3.867 4.355 

§7. Kommunal virki  3.698  3.693 

   46.041  46.845 

 

§1. Kommunal fyrisiting 

Fíggjarætlanin var upp á 4.623 tkr., roknskapurin vísur 4.562 tkr., hetta er ein minninýtsla á 61 tkr. 

Minninýtslan er býtt, í smærri upphæddir, á ymiskar stovnar.  
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§1, kommunal fyrisiting, umfatar m.a. samsýningar og aðrar útreiðslur til bygdarráð, útreiðslur í 

samband við val,  kommunufyrisiting og fyrisiting av teknisku deild. Eisini limaskapurin í 

Kommunufelagnum og luttøkan í Talgildu Føroyar er partur av hesi grein. Í 2018 er avsett 214 tkr. 

til Talgildu Føroyar. Sama upphædd er avsett í 2019, og verður eftir ætlan eisini avsett í 2020. 

Luttøkan hjá Nes kommunu í Talgildu Føroyar kostar íalt 642 tkr. 

 

§2. Almanna- og heilsumál 

Fíggjarætlanin var á 16.005 tkr., roknskapurin vísur 15.898 tkr., sum er ein minninýtsla á 107 tkr. 

Minninýtslan er býtt, í smærri upphæddir, á ymiskar stovnar. 

 

§2, almanna- og heilsumál, umfatar m.a. kostnað fyri kommunurnarpart av rakstrinum av 

hvíldarheiminum Naina, Heilsudeplinum í Runavík, skúlasjúkrarøktarfrøðinginum, 

skúlatannlæknanum, Barnaverndartænastuni við Skálafjørðin, Roðin økistænastuni, 

Serflutningstænastuni, Dagtilhaldinum og fríplássum í kommunalu barnaansingini. 

 

§3. Børn og ung 

Fíggjarætlanin var á 10.740 tkr., roknskapurin vísur 10.785 tkr., sum er ein meirnýtsla á 45 tkr.. 

Meirnýtslan er býtt, í smærri upphæddir, á ymiskar stovnar. 

 

§3, børn og ung, umfatar kostnað í sambandi við Barnagarðin, Frítíðarskúlan, Ungdómshúsið og 

umvælingar og viðlíkahald av bygningunum hjá hesum stovnum. Eisini kostnaður av stuðulunum, 

til børn við serligum tørvi, er við í hesi grein. 

 

§4. Undirvísing 

Fíggjarætlanin var á 3.796 tkr., roknskapurin vísur 3.682 tkr., hetta er ein minninýtsla á 114 tkr. 

Størsti parturin av minninýtsluni stavar frá umsiting og viðlh. av skúlanum. 

 

§4, undirvísing, umfatar m.a. umsitingar- og viðlíkahaldskostnað av Tofta skúla, herundir løn til 

umsjónar- og vaskifólk, undirvísingartilfar, endurgjald fyri lærlingaútreiðslur (Tekniski skúli) og 

árligt gjald til NSR-tænastuna.  

 

§5. Mentan og frítíð 

Fíggjarætlanin var á 3.633 tkr., roknskapurin vísur 3.549 tkr., hetta er ein minninýtsla á 84 tkr. 

Minninýtslan er býtt, í smærri upphæddir, á ymiskar stovnar. 

 

§5, mentan og frítíð, umfatar m.a. musikkskúlan, kvøldskúlan, bygdabókasavnið, jóla- og 

nýggjárshald, mentanartiltøk, stuðul til mentan og ítrótt – herundir lokalu ítróttarfeløgini og 

bygdasavnið, og umsiting og viðlíkahald av ítróttarøkinum á Svangaskarði og svimjihøllini. 

 

§6. Teknisk mál 

Fíggjarætlanin var á 4.355. tkr., roknskapurin vísur 3.867 tkr., hetta er ein minninýtsla á 488 tkr. 

Minninýtslan er býtt, í smærri upphæddir, á ymiskar stovnar. 

 

§6, teknisk mál, umfatar m.a. umsiting og viðlíkahald av ymiskum ognum hjá kommununi, tó ikki 

teimum bygningum, sum knýta seg til ávísa grein. Herundir er eisini fríðkan, hegn og bøgarðar, 

kirkjugarðurin og jarðarferðir, vatnveiting, kloakkir, vegir, kavarudding, gøtuljós og viðlíkahald av 

rakstrargøgnum.     
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§7. Kommunal virki 

Fíggjarætlanin var á 3.693 tkr., roknskapurin vísur 3.698 tkr., hetta er ein meirnýtsla á 5 tkr. 

Meirnýtslan er býtt, í smærri upphæddir, á ymiskar stovnar.  

 

§7, kommunal virki, umfatar m.a. renovatión, herundir IRF og Endurnýtsluvirkið, Skálafjarðar 

Sløkkilið og moldgoymslunar. Eisini havnalagið umfatar kommunal virkir, tvs. umsiting, 

viðlíkahald, el v.m. í sambandi við virksemið á havnalagnum. 

  

ÍLØGUR 

 

Útreiðslur/inntøkur 

Samlaða íløguupphæddin á tillagaðu fíggjarætlan fyri 2018 var 19.058 tkr., meðan roknskapurin 

hevði eina samlaða íløgu á 16.304 tkr., hetta er ein minninýtsla á 2.754 tkr.  

  

Íløgurnar í 2018 eru býttar soleiðis: 

 

tkr. Roknskapur Fíggjarætlan 

 

§1. Kommunal fyrisiting 0 0 

§2. Almanna- og heilsumál 129 100 

§3. Børn og ung 131 1.600 

§4. Undirvísing 2.500 2.500  

§5. Mentan og frítíð 1.497 1.765 

§6. Teknisk mál 5.918 7.463 

§7. Kommunal virki  6.128  5.630 

Íalt  16.303  19.058 

 

§2. Almanna- og heilsumál 

Ìløga/dagføring í Heilsudepulinum í Runavík, sum Nes- og Runavíkar Kommuna eiga í felag, bleiv 

í 2018 gjørd fyri tkr. 405, av hesum var parturin hjá Nes kommunu tkr. 129.   

 

§3. Børn og ung - íløga 

Í 2018 bleiv tkr. 1.600 settar av til frítíðarskúlan, soleiðis at arbeiðið uppá at gera ein uppíbygning 

kundi byrja. Nýttar vóru bert 131 tkr, til projektering. 

 

§4 Undirvísing – íløga 

Í 2017 skifti kommunan tey stóru vindeyguni í millumbygninginum í 81`bygninginum. Í 2018 

hevur kommunan skift øll vindeyguni omaneftir í 81`bygninginum, umframt at bygningurin er 

bjálvaður og klæddur av nýggjum. Avsettar vóru tkr. 2.500 og nýttar vóru tkr. 2.500. 

 

§5 Mentan og frítíð 

Í 2018 vóru tkr. 1.765 settar av til íløgu, tkr. 1.000 til svimjihylin og tkr. 765 til Svangaskarð. Nýttar 

vóru í alt tkr. 1.497.  

 

Arbeitt hevur verðið við at gjørt eitt nýtt teknik-rúm undir skúlagarðinum. Í verandi teknik-rúmið er 

eitt filtur sum má skiftast út, um hettar skal gerast, krevst eitt størri teknik-rúm.  

 

Tá verandi filtur er skift út, verður møguligt at hava vatnið upp til 34 gradir heitt, í verandi løtu er 

vatnið 32 gradir, tá tað er heitast, hettar arbeiðið verður eftir ætlan liðugt í 2019. 



Nes kommuna - Ársroknskapur fyri 2018 

 

 

Trivnaður – Ábyrgd og álit – Menning                         13 

 

Á Svangaskarði bleiv tað arbeiði við málgoymsluni, sum byrjað var uppá í 2017 gjørt so mikið 

liðugt, at málgoymslan kann brúkast. Eisini bleiv økið á Svangaskarði asfalterað. 

 

§6. Teknisk mál – íløga 

Góða sølan av grundstykkjum í 2016 og 2017 helt fram í 2018. Kommunan seldi tvey grundstykkir 

við Lýðarsveg, trý á Gaddavegnum, trý á Nesvegnum, eitt á Agninum, eitt undir Nesinum og eitt á 

Hjallavegnum.  

 

Í 2018 bleiv tkr. 3.260 avsett á fíggjarætlanini til søla av grundstykkjum. Roknskapurin vísir eina 

sølu á tkr. 1.172, ein minnisøla á tkr. 2.088. Ein stórur partur av hesum muninum er sølan av 

grundstykkjum til Bústaðir. Tá fíggjarætlanin fyri 2018 bleiv løgd, bleiv roknað við at planering av 

grundstykkinum hjá Bústaðir á Kneysum var komin væl áleiðis, og at sølan av hesum stykkjum var 

farin fram. 

 

Í 2018 bleiv peningur nýttur til nýgerð av Agnavegnum, byggibúning og spillivatnsarbeiði, í alt tkr. 

5.918 (tá er sølan av grundstykkjum íroknað). Avsettar vóru tkr. 7.463.  

 

§7. Kommunal virki – íløga 

Í 2018 vóru tkr. 5.630 settar av til íløgu, nýttar vóru tkr. 6.128 ein meirnýtsla á tkr. 498. 

 

Í 2018 bleiv ein nýggj trýstbingja keypt til bingjuplássið, arbeiðið viðv. leingjan av verjugarðinum 

kom í gongd, grundøkini til nýggja bygningin hjá Sandgrevstur og nýggju høllina hjá KBH blivu 

gjørd byggibúgvin og økið vestanfyri bátahylin bleiv dagført og asfalterað.  

 

FÍGGJARSTØÐA 

 

Tøkur peningur 

Nes kommuna hevði innistandandi á bók 9.796 tkr. við ársbyrjan, við árslok vóru innistandandi 

2.022 tkr. ein minking á 7.774 tkr.  

 

Ognarar og onnur skuld 

Við ársbyrjan skyldaði kommunan 3.605 tkr. til ognarnar v.m., við árslok var skuldin 7.712 tkr., ein 

øking á 4.107 tkr.  

 

Veðskuld og bankaskuld 

Veðskuldin hjá kommununi var við ársbyrjan 26.190 tkr., við árslok var veðskuldin 23.280 tkr., ein 

minking á 2.910 tkr. Kommunan hevur onga bankaskuld. 

 

Lánið hjá kommununi bleiv í 2018 umlagt til fasta rentu.  

 

Kommunan hevði eina rentuútreiðslu í 2018 á 522 tkr.  

 

Nettoskuld 

Við ársbyrjan var nettoskuldin 13.995 tkr. og við árslok 21.390 tkr., ein øking í árinum á 7.395 tkr., 

sum er ársúrslitið á tkr. -7.395. 

 

Ársroknskapurin hjá Nes kommunu fyri 2018, sum er grannskoðaður av SPEKT løggildir 

grannskoðarar, bleiv samtyktur í bygdarráðnum hin 27. mai 2019. 
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FÍGGJARLIGA GONGDIN TEY SEINASTU 5 ÁRINI 

 

 

 tkr.  tkr.  tkr.  tkr.  tkr. 

Útreiðslur 2014  2015  2016  2017  2018 

               

§1 Kommunal fyrisiting 3.910  3.980  4.095  4.100  4.562 

§2 Almanna- og heilsumál 4.011  13.300  14.977  15.269  15.898 

§3 Børn og ung 8.765  8.951  10.478  9.976  10.785 

§4 Undirvísing 3.844  3.667  3.641  3.376  3.682 

§5 Mentan og frítíð 2.622  2.683  2.576  3.471  3.549 

§6 Teknisk mál 2.747  3.813  3.567  5.019  3.867 

§7 Kommunal virki 2.496  2.379  2.891  3.070  3.698 

Rakstur í alt 28.395  38.773  42.225  44.281  46.041 

          
§20 Skattur og avgjøld 35.958  47.315  51.134  55.406  55.471 

               

Úrslit áðrenn 

fíggjarkostnað og íløgur 7.563  8.542  8.909  11.125  9.430 

          
§20 Fíggjarkostnaður netto 1.045  821  614  552  522 

               

Úrslit áðrenn íløgur 6.518  7.721  8.295  10.573  8.908 

          
Íløgur           
§1 Kommunal fyrisiting 0  0  0  0  0 

§2 Almanna- og heilsumál 0  -4.227  547  222  129 

§3 Børn og ung 95  2.168  3.451  276  131 

§4 Undirvísing 0  75  17  561  2.500 

§5 Mentan og frítíð 0  547  1.177  694  1.497 

§6 Teknisk mál 539  1.129  1.252  352  5.918 

§7 Kommunal virki 1.059  1.519  783  384  6.128 

Íløgur í alt 1.693  1.211  7.227  2.489  16.303 

          
Endaligt úrslit rakstur 4.825  6.510  1.068  8.084  -7.395 

          

          
Tøkur peningur ultimo 1.513  6.254  5.435  9.796  2.022 

          
Lániskuld ultimo 34.600  32.071  29.325  26.190  23.280 

 

Nettoskuld 29.589  23.078  21.573  13.995  21.390 
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HØVUÐSTØL FRÁ ÁRSROKNSKAPINUM FYRI 2018 

 

 

 

  2018 2018 2017 

  ROKNSKAPUR ÆTLAN ROKNSKAPUR 

 

Skattainntøka  55.471.000 52.852.000 55.406.000 

Aðrar inntøkur  0 0 0 

Rakstur, netto  -46.041.000 -46.845.000 -44.281.000 

Íløgur, netto  -16.303.000 -19.058.000 -2.489.000 

Úrslit áðrenn rentur og avdráttir  -6.873.000 -13.051.000 8.636.000 

 

Rentur  -522.000 -514.000 -552.000 

+Avlop/-Hall  -7.395.000 -13.565.000 8.084.000 

 

 

 

 

 

Her kann viðmerkjast, at tá kommunan leggur fíggjarætlan, fær hon eina meting frá 

fíggjarmálaráðnum, hvat tey meta, at inntøkan viðv. persónskatti kemur at vera komandi ár. Nes 

Kommuna hevur seinastu árini valt at leggja eina varna fíggjaræltan og hevur lagt seg eftir 

metingina frá Fíggjarmálaráðnum.  

 

Í 2018 vísti tað seg, at inntøka viðv. persónskatti er tkr. 1.859 meir enn metingin/fíggjarætlan. Eisini 

eru inntøkan viðv. felagsskatt tkr. 143 meir, skattur av eftirlønarinngjøldum tkr. 338 meir, flyting 

vegna Dis, Fas v.m. tkr. 209 meir og rentustuðulin er tkr. 70 minni, í alt ein meirinntøka á tkr. 2.619 

í mun til løgdu fíggjarætlan. 

 

Tá eykajáttanir verða játtaðar, verður tað antin tikið av tøkum peningi ella av øðrum játtaðum 

peningi og ikki við hækkan at skattainntøku, hettar ger, at tað kann blíva stórur munur á úrslitinum 

á ætlan og endaligum roknskapi.  
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RAKSTUR  2018 2018 2017 

  ROKNSKAPUR ÆTLAN ROKNSKAPUR 

 

RAKSTUR 

Útreiðslur  52.508.000 53.161.000 50.570.000 

Inntøkur  6.467.000 6.316.000 6.289.000 

Rakstur netto  46.041.000 46.845.000 44.281.000 

 

 

ÍLØGUR 

Útreiðslur  17.476.000 22.318.000 4.506.000 

Inntøkur  1.172.000 3.260.000 2.017.000 

Íløgur netto  16.304.000 19.058.000 2.489.000 

 

 

RAKSTUR OG ÍLØGUR   62.345.000 65.903.000 46.770.000 

 

 

FÍGGINGARKOSTNAÐUR 

Rentur netto  522.000 514.000 552.000 

Avdráttir av lánum  2.910.000 2.910.000 3.135.000 

Tilsaman  3.432.000 3.424.000 3.687.000 

 

FÍGGJARBROYTINGAR  

Øking av tøkum peningi  0 0 4.361.000 

Broyttar roknskaparreglur  0 0 506.000 

Aðrar fíggjarbroytingar  -2.532.000 0 82.000 

Tilsaman  -2.532.000 0 4.949.000 

 

 

ÚRSLIT ÁÐRENN FÍGGING  63.245.000 69.327.000 55.406.000 

 

 

FÍGGING 

Skattur  55.471.000 52.852.000 55.406.000 

Nýtt av tøkum peningi  7.774.000 9.475.000 0 

Upptikin lán  0 7.000.000 0 

Aðrar inntøkur  0 0 0 

Tilsaman  63.245.000 69.327.000 55.406.000  
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FÍGGJARSTØÐA   2018 2017 

   ROKNSKAPUR ROKNSKAPUR 

 

OGN 

Tøkur peningur   2.022.000 9.796.000 

Millumrokningar við landi   6.993.000 5.644.000 

Skuldarar   587.000 360.000 

 

OGN TILSAMAN   9.602.000 15.800.000 

 

 

SKULD 

Ognarar og onnur skuld   7.712.000 3.605.000 

Langfreistað skuld   23.280.000 26.190.000 

   30.992.000 29.795.000 

 

 

Útjavningarkonta primo   -13.995.000 -21.573.000 

Broyting í salda primo í árinum   0 -506.000 

Úrslit   -7.395.000 8.084.000 

Útjavningarkonta ultimo   -21.390.000 -13.995.000 

 

SKULD TILSAMAN   9.602.000 15.800.000  

  

 

 

 

Útgreinaður roknskapur kann síggjast á heimasíðuni hjá Nes kommunu, nes@nes.fo, 

kommunan í tølum. 

 

 

 
Ein kommuna fyri øll 

 
Vegna bygdaráðið í Nes kommunu 

Jóhannus Danielsen  
borgarstjóri 

mailto:nes@nes.fo

