Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 07.11.2019
Bygdaráðsfundur 07.11.2019 kl. 16.00 til kl. 17.30
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
Súni í Hjøllum
Elin á Torkilsheyggi
Niclas Davidsen
Petur Jákup Petersen
Kaj Eli Hansen
Høgni Hansen
Selma Hansen, skrivari

x
x
x
x
x
x
x
x

Til viðgerðar:

Mál nr. 83/2019 Fíggjarætlan fyri 2020 – Roðin
J.nr. 32102-3-2019
Málslýsing
Økistænastan Roðin hevur sent tilmæli um fíggjarætlan fyri 2020 til ummælis hjá kommununi.
Samlaði kostnaðurin hjá Roðanum fyri 2020 er mettur til 83.0 mió. kr., sum er ein hækkan, í mun til 2019, á
3.6 mio. kr., svarandi til 4,51%.
Kostnaðurin fyri kommunurnar er 73.3 mió. kr., býttur soleiðis: Runavíkar kommuna 63,7 %, Nes
kommuna 19,1% og Sjóvar kommuna 17,2% mió. kr.
Parturin hjá Nes kommunu fyri 2020 verður 14.0 mió. kr. játtanin fyri 2019 var kr. 13.1 mió. kr, ein
meirútreiðsla á tkr. 900, sum er ein hækking á 6,9%.
Sundurgreinan av endurgjald frá landinum og samlaða kostnaðinum (tkr.):
Mettar inntøkur:
2020
2019
Eftirløn
8.607
7.668
Dis/Fas v.m.
2.868
2.935
Inntøkur íalt
11.475
10.603
Kostnaðurin hjá Nes kommunu
14.000
13.091
Netto kostnaður
2.525
2.488
Tilmælir
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við fíggjarætlanini hjá Roðanum fyri
2020 soleiðis, sum fíggjarætlanin er uppsett.
Avgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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Mál nr. 84/2019 Dagføringar/broytingar á Eysturoyar Røktar – og Ellisheimi (ERE)
J.nr. 1600092-1-2019
Málslýsing
Í samband við, at leiðsla og nevnd fyri Roðan Økistænastuni hava arbeitt við einari ætlan um at fremja
dagføringar og broytingar á ERE, hevur kunnandi fundur verið á ERE fyri kommunustýrislimunum í
Runavíkar-, Sjóvar-, og Nes kommunu.
Talan er í høvuðsheitinum um dagførdan og nýggjan køk, skrivstovur og viðgerðarstovu til
Heimatænastuna, nýggja uppihaldsstovu í Miðstovu og nýggj umsitingarhølir.
Mettur kostnaður, við mvg og køksútgerð, er 12,8 mió. kr.. Parturin hjá Nes Kommunu er kr.
2.445.000.
Tilmælir
Á fundi tann 17. oktober 2019 tekur Trivnaðarnevndin undir við, at ætlaðu broytingarnar/tillagingarnar
verða gjørdar á ERE, og at kostnaðurin, íløguparturin hjá Nes kommunu, verður tikin við í samlaðu
viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 2020.
Á fundi tann 22.10.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini, og mælir
til, at kr. 1.250.000 verða settar av á fíggjarætlanina fyri 2020 og kr. 1.195.000 í 2021.
Avgerð
Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 85/2019 Svimjihylurin á Eysturoyar Røktar- og Ellisheimi (ERE)
J. nr. 1600092-2-2019
Málslýsing
Í nógv ár hevur svimjihylurin á ERE verið stongdur, og arbeitt hevur verið við ætlanum um at lata hann
uppaftur. Í hesum sambandi er neyðugt við ymiskum íløgum serliga fyri, at svimjihylurin skal lúka
heilsufrøðilig krøv. Mettur íløgukostnaður fyri at lata hylin uppaftur er kr. 500.000. Parturin hjá Nes
kommunu er kr. 95.000.
Tilmælir
Á fundi tann 17. oktober 2019 tekur Trivnaðarnevndin undir við, at svimjihylurin á ERE verður latin
uppaftur, og at kostnaðurin, íløguparturin hjá Nes kommunu, verður tikin við í samlaðu viðgerðini av
fíggjarætlanini fyri 2020.
Á fundi tann 22.10.2019 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini, og mælir
til, at kr. 95.000 verður sett av á fíggjarætlanina fyri 2020.
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Avgerð
Tilmælið hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 86/2019 Bilur til Roðan
J. nr. 1600092-3-2019
Málslýsing
Í skrivi dagfest 18.10.2019 vísir stýrisformaðurin hjá Roðanum á, at tørvur er á einum nýggjum akfari
til samtakið. Kostnaður er kr. 400.000. Parturin hjá Nes Kommunu er kr. 76.400.
Tilmælir
Á fundi tann 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til, at kr. 80.000 verður settar av á fíggjarætlanina fyri
2020, til keyp av nýggjum akfari.
Avgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 87/2018 Fíggjaræltan 2020 – Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið
J.nr.140000-1-2019
Málslýsing
Nevndin fyri Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið hevur á fundi 25. september 2019 viðgjørt fíggjarætlanina
fyri árið 2020. Nevndin mælir til, at gjaldið frá kommununum til SKS verður eins og undanfarna ár kr.
305,00 pr. íbúgva. Grundarlag fyri íbúgvaratalið er 01.01.2019.
Íbúgvaratalið í Nes kommunu pr. 01.01.2019 er 1.326. Árliga gjaldið til SKS í 2020 verður í alt kr. 404.430.
Tilmælir
Á fundi 15.10.2019 mælir Tekniska nevnd til at tikið verður undir við fíggjarætlanini hjá Skálafjarðar
Kommunala Sløkkiliði fyri 2020.
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við fíggjarætlanini hjá Skálafjarðar
Kommunala Sløkkilið fyri 2020 soleiðis, sum fíggjarætlanin er uppsett.
Avgerð
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

3

Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 07.11.2019
Mál nr. 88/2019 Fíggjarætlan 2020 – Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið, íløga
j.nr. 1400002-1-2019
Málslýsing
Nevndin fyri Skálafjarðar Kommunala Sløkkilið hevur á fundi 25. september 2019 viðgjørt íløguætlan fyri
árið 2020. Nevndin mælir til, at nýggjur átaksbilur verður keyptur, og verður hettar fíggjað eftir sama
fíggjarleisti, sum annars verður brúktur. Kostnaðurin er kr. 500.000 og er parturin hjá Nes Kommunu kr.
102.510.
Tilmælir
Á fundi 15.10.2019 mælir Tekniska nevnd til at tikið verður undir við íløguætlanina hjá Skálafjarðar
Kommunala Sløkkiliði fyri 2020.
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd.
Avgerð
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 89/2019 Fíggjarætlan 2020 rakstur – Heilsumiðstøðin
J.nr.32102-9-2019
Málslýsing
Sambært løgdu fíggjarætlanini, hjá Heilsumiðstøðini í Runavík, verður samlaði rakstrarkostnaðurin í
2020, kr. 1.449.000. Parturin hjá Nes Kommunu er. 356.000.
Tilmæli
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at tikið verður undir við fíggjarætlanini hjá
Heilsumiðstøðini - rakstur soleiðis, sum fíggjarætlanin er uppsett.
Avgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 90/2019 Fíggjarætlan 2020 íløga – Heilsumiðstøðin
J.nr.32102-9-2019
Málslýsing
Sambært løgdu fíggjarætlanini hjá Heilsumiðstøðini í Runavík, verður samlaða íløgan í 2020, kr.
200.000. Parturin hjá Nes Kommunu er kr. 64.000.
Tilmæli
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at tikið verður undir við fíggjarætlanini hjá
Heilsumiðstøðini - íløga soleiðis, sum fíggjarætlanin er uppsett.
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Avgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 91/2019 Fíggjarætlan 2020 – Barnaverndartænastan
j.nr.32102-9-2019
Málslýsing
Sambært løgdu fíggjarætlanini hjá Skálafjarðar Barnaverndartænastu, verður samlaði kostnaðurin í
2020, kr. 10.485.000. Parturin hjá Nes Kommunu er kr. 2.157.000.
Tilmæli
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at tikið verður undir við fíggjarætlanini hjá
Barnaverndartænastuni soleiðis, sum fíggjarætlanin er uppsett.
Avgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 92/2019 Umsókn um stuðul – Fornminnisfelagið í Nes Kommunu
J.nr. 32102-6-2019
Málslýsing
Í skrivi dagfest 12.09.2019 søkir nevndin í Fornminnisfelagnum, vegna Bygdasavnið í Nes kommunu,
um fíggjarligan stuðul til Bygdasavnið í 2020. Søkt verður um, at stuðulin hækkar nakað. Árligi
stuðulin hevur í nógv ár verið kr. 100.000.
Tilmæli
Á fundi 16.10.2019 mælir Mentanarnevndin til, at stuðulin til Fornminnisfelagið hækkar í mun til
undanfarin ár, og verður kr. 120.000 í 2020.
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt

Mál nr. 93/2019 Fíggjarætlan skúlans 2020 - Blokkur
J.nr.32102-7-2019
Málslýsing
Námsfrøðiliga ráðið hevur á fundi 18.09.19 viðgjørt fíggjarætlan skúlans til komandi fíggjarár.
Fyri fíggjarárið 2019 fekk Tofta skúli eina játtan til blokkin á kr. 660.000,- umframt kr. 150.000 til
teldur.
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Til fíggjarárið 2020 søkir Námsfrøðliga ráðið um eina størri játtan, áljóðandi kr. 700.000 til blokkin,
og eina eykajáttan til KT á kr. 200.000.

Tilmælir
Á fundi 16.10.2019 mælir Mentanarnevndin til at játtanin til skúlan/blokkin í 2020 verður kr. 680.000,
og at játtanin til KT-útbúnað verður kr. 160.0000 í 2020.
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.

Avgerð
Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 94/2019 Umbøn um játtan til Skúlastýrið 2020
J.nr.32102-5-2019
Málslýsing
Í skrivi 29.09.2019 søkir skúlastýrið fyri Tofta skúla um eina játtan fyri 2020, áljóðandi kr. 50.000 til
tað vanliga skúlastýrisarbeiðið. Somuleiðis søkja tey um eina játtan áljóðandi kr. 5.000 til
foreldraráðið. Íalt kr. 55.000 til arbeiðið hjá skúlastýri og foreldraráði, sum er sama upphædd sum í
2019.
Tilmælir
Á fundi 16.10.2019 mælir Mentanarnevndin til at játta skúlastýrinum kr. 55.000 fyri 2020.
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 95/2019 Umsókn um stuðul – Tofta Ítróttarfelag
J.nr. 32102-4-2019
Málslýsing
Í skrivi 25.09.2019 søkir Tofta Ítróttarfelag um fíggjarligan stuðul fyri 2020. Søkt verður um hægri
stuðul enn í 2019. Søkt verður um kr. 70.000 um mánaðin, íalt kr. 840.000. Deilt soleiðis, kr. 500.000
til vaksmannadeildina og kr. 340.000 til ungdómsdeildina.
Í 2019 veitti kommunan stuðul til vaksnamannadeildina áljóðandi kr. 250.000 og til ungdómsdeildina
kr. 200.000.
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Eisini verður søkt um, at kommunan avsetur kr. 300.000 til eina partvís dagføring av B68 húsinum á
Svangaskarði.

Tilmælir
Á fundi 16.10.2019 mælir Mentanarnevndin til, at stuðulin fyri 2020 verður kr. 275.000 til
vaksnamannadeildina og kr. 225.000 til ungdómsdeildina.
Eisini mælir Mentanarnevndin til, at á fíggjarætlanini fyri 2020 verða avsettar kr. 300.000 til
dagføringar av miðhæddini í B68 húsinum.
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 96/2019 Umsókn um stuðul - Undirhúsið
J.nr. 32102-8-2019
Málslýsing
Í skrivi 26.09.2019 søkir Bátafelagið á Toftum um sama fíggjarligan stuðul til Undirhúsið á Toftum
fyri 2020, eins og undanfarna ár, áljóðandi kr. 45.000.
Tilmælir
Á fundi 16.10.2019 mælir Mentanarnevndin til, at játtað Undirhúsinum kr. 45.000, - í stuðli til
høliskostnað fyri 2020.
Høgni Hansen var úti, tá málið um Undirhúsið var viðgjørt.
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Høgni Hansen var úti, tá málið um Undirhúsið var viðgjørt.
Avgerð
Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Høgni Hansen var úti, tá málið um Undirhúsið var viðgjørt.

7

Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 07.11.2019
Mál nr. 97/2019 Fíggjarætlan 2020 – Nes Sóknar Musikkskúli
J.nr. 2007002-1-2019
Málslýsing
Í skrivi dagfest 09.09.2019 hevur Nes kommuna móttikið fíggjarætlan hjá Nes Sóknar Musikkskúla
fyri 2020. Samlaði kostnaðurin er mettur til kr. 1.371.000.
Parturin hjá Nes Kommunu fyri Nes Sóknar Musikkskúla fyri 2020 er kr. 333.153.
Málslýsing
Á fundi 16.10.2019 mælir Mentanarnevndin til at taka undir við fíggjarætlanini hjá Nes Sóknar
Musikkskúla fyri 2020, soleiðis sum hon er uppsett.
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini hjá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 98/2019 Útiøkið – Tofta Skúli
J.nr. 8211002-2-2015
Málslýsing
Í skrivi mælir arbeiðsbólkurin, sum Bygdaráðið hevur sett til at arbeiða við útiøki skúlans, um at fáa
sett pening av á fíggjarætlanina fyri 2020 til ein sparkivøll, sum hevur hegn rundan um og omaná.
Mettur kostnaður er 1,5-1,7 mió. kr.
Umframt sparkivøll mælir arbeiðsbólkurin til, at økið omanfyri skúlan verður gjørt skjótast møguligt
til flogbólt og kurvabólt við sama undirlag, sum á eini rennibreyt. Eisini mugu stengur, net, og tað sum
til hoyrir, setast upp.
Tilmælir
Á fundi 15.10.2019 mælir Tekniska nevnd til at tilmælið verður tikið við í viðgerðina av
fíggjarætlanina fyri 2020, og at ein meira nágreina kostnaðarmeting verður gjørd beinanvegin.
Á fundi 16.10.2019 tekur Mentanarnevndin undir við tilmælinum frá arbeiðsbólkinum og mælir til, at
ætlanin verður tikin við í viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 2020.
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Mentanar- og Teknisku
nevnd. Og mælir til, at arbeiði verður gjørt yvir fíggarárið 2020 og 2021, og at kr. 750.000 verður
avsett í 2020.
Avgerð
Tilmælini hjá Teknisku nevnd, Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 99/2019 Umsókn um leiðingar til neyst í Krabburð
J.nr.803002-3-2019, 803002-4-2019, 803002-5-2019
Málslýsing
Í trimum umsóknum verður søkt um at fáa leiðingar lagdar inn í teirra neyst í Krabburð.
Leiðingar umfata: Kloak, regnvatnsleiðing, vatn og streym.
Tilmælir
Á fundi 15.10.2019 mælir Tekniska nevnd til at umsøkjarnir fáa lagt leiðingar í teirra neyst
samsvarandi bygdaráðssamtyktini tann 28. nov. 2016, tá tað var samtykt, at leiðingar verða lagdar í
neystini eftir tørvi, og at íbindingargjaldið er kr. 15.000.
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd. Og at
peningurin verður tikin av stovnunum vatn og kloak.
Avgerð
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 100/2019 Umsókn um markna-umskipan
J.nr.201002-5-2019
Málslýsing
Tann 27 sept. 2019 kemur skriv frá Umhvørvisstovuni, har biðið verður um ummæli av einum
jarðarmáli, sum er sent teimum. Talan er um marknaumskipan millum matr. nr. 634 og 635 á Toftum.
Tilmæli
Á fundi 15.10.2019 mælir Tekniska nevnd til marknaumskipanin verður framd sambært viðløgdu
umsókn.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 101/2019 Bussskýli í Saltnesi og ferðslu-trygdarátak
J.nr.501002-3-2016
Málslýsing
3. oktober 2019 kemur skriv frá borgara, har hann fregnast eftir málinum viðvíkjandi áheitan um m.a.
at gera bussskýli í Saltnesi. Málið byrjaði í 2016, og eitt ávíst samskifti hevur verið millum Nes
kommunu og Landsverk.
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Tilmæli
Á fundi 15.10.2019 mælir Tekniska nevnd til at heita á Landsverk um at skunda undur teirra ætlan um
at gera eitt uppskot til loysn viðvíkjandi bussskýli í Saltnesi. Tekniska nevnd mælir til, at vegurin
oman á kajina í Saltnesi verður tikin við í eina ætlan hjá Landsverk um busskýli í Saltnesi.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Eisini viðgjørdi nevndin eitt nýtt uppskot frá Landsverk um ferðslu-trygdarátakið við handilin hjá
Pidda. Skotið verður nú upp, at 4 gummi-bungur vera brúktar til endamálið. 2 stk. hvørjumegin
gonguteigin.
Tilmæli
Á fundi 15.10.2019 mælir Tekniska nevnd til at halda fast um tað fyrru loysnina, sum er ein long
reyðmálað bunga, uppbygd av asfalti.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 102/2019 Umsókn um grundstykki á Nesi
J.nr.234022-35-2019
Málslýsing
12. oktober 2019 kemur skriv frá Janus Fossdalsá, har hann søkir um loyvi at frámatrikulerað eitt
grundstykki á 500m² av ognini matr.nr. 82a á Nesi.
Nevnda øki er sambært byggisamtyktini útlagt sum bústaðarøki.
Tilmæli
Á fundi 15.10.2019 mælir Tekniska nevnd til at umsøkjarin fær loyvi at frámatrikulerað eitt
grundstykki av samlaðu ognini matr.nr. 82a.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
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Mál nr. 103/2019 – Kavarudding í Nes kommunu
J.nr. 05.01.00-G01-1-19
Málslýsing
Arbeiðstakarin, sum í nógv ár hevur havt kavaruddingina í Nes kommunu um hendi, hevur selt
maskinuna, hann hevur nýtt til kavagrevstur.
Kommunan hevur tosað við aðrar arbeiðstakarar, um áhugi er fyri at átaka sær kavaruddingina. Falkon
Entreprenørar hevur víst hesum arbeiði áhuga.
Tilmælir
Á fundi 15.10.2019 mælir Tekniska nevnd til taka undir við uppskotinum um avtalu við Falkon, og
seta hana í verk sum skjótast.
Á fundi 22.10.2019 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd.
Avgerð
Tilmælini hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 104/2019 Áheitan um uppíbygging í egningaskúr
J.nr 8207002-1-2019
Málslýsing
Tann 23. apríl 2019 kemur skriv til bygdaráðið frá Rúna í Hjøllum, sum umboðar útróðrarbátin MB
Heidi. Vegna plásstrot søkja teir um, at bygt verður uppí tann sunnasta skúrin.
Tekniska nevnd hevur kannað ymiskar møgurleikar, fingið gjørt kostnaðarmetingar og biðið um tilboð
uppá at byggja uppí.
Nes kommuna hevur fingið tilboð uppá uppíbygging, áljóðandi 103.296 kr., uttan mvg. Tilboðið er
íroknað tilfar, timbur- og stoypiarbeiði.
Máling, innlegging av el og vatn er ikki íroknað. Kostnaður av hesum er mettur til 20.000 kr. uttan
mvg.
Tilmæli
Á fundi 04.11.2019 mælir Tekniska nevnd til at taka av tilboðnum, at arbeiðið kann setast í verk og at
umsøkjarin málar bygningin innan og uttan.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt og samtykt var, at peningurin skal takast av tøkum
peningi.

11

Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 07.11.2019
Súni í Hjøllum var úti tá málið var
viðgjørt

Mál nr. 105/2019 Umsókn um graviloyvi til íbúðarbygningar við Heygsvegin
J. nr. 234022-6-18
Málslýsing
Tann 21. desember 2018 søkir Byggivirkið KBH um prinsipielt byggiloyvi til 2 íbúðarbygningar,
staðsettir niðanfyri Heygsvegin, har atkoman eisini verður frá. Á bygdaráðsfundi 25. mars 2019 bleiv
samtykt at loyva KBH at marknaðarføra ætlanin um at byggja íbúðarbygningar.
Tann 23. oktober 2019 kemur umsókn frá byggivirkinum KBH, har søkt verður um graviloyvi til teir 2
íbúðarbygningarnar, við tilsamans 16 búeindum. Ætlanina er at byrja útgrevstur í januar 2020.
Í samband við íbúðarbyggingina er neyðugt at dagføra Heygsveg við stuðlamúri, p-økjum, gongubreyt,
v.m.
Við umsøkini eru tekningar og framløgur.
Tilmæli
Á fundi 04.11.2019 mælir Tekniska nevnd til at geva graviloyvi sambært innsendu skjølum, og at Nes
kommuna luttekur sambært ábyrgdabýtinum fyri onnur arbeiðir í eru tengd at hesi verkætlanini, sum
avtala var á fundi millum KBH og Nes kommunu tann 22. oktober 2019.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 106/2019 Fíggjarætlan 2020 – onnur viðgerð
J.nr. 32102-22019
Málslýsing
Á bygdaráðsfundinum 30.09.2019 var fíggjarkarmurin fyri 2020 viðgjørdur. Talan var um fyrstu
viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2020, og bygdaráðið samtykti fylgjandi fíggjarkarm fyri 2020:
Skattainntøkur v.m.
Rakstrarútreiðslur
Úrslit áðrenn avdrøg og íløgur

tkr. 61.105
tkr. 51.665
tkr. 9.440

Síðani hevur bygdarráðið havt arbeiðsfundir um fíggjarætlanina hjá Nes kommunu fyri 2020.
Nýggj inntøkumeting er komin frá Taks, og bygdaráðið hevur gjørt sínar raðfestingar viðvíkjandi
rakstri og íløgum.
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Á bygdaráðsfundinum 07.11.2019 samtykti bygdaráðið einmælt fylgjandi uppskot til
fíggjarætlan fyri 2020 við aðru viðgerð.
Skattainntøkur v.m.
Rakstrarútreiðslur
Úrslit áðrenn avdrøg og íløgur
Íløgur
Úrslit eftir íløgur

tkr. 61.655
tkr. 52.699
tkr. 8.956
tkr. 19.055
tkr. -10.099

Afturgjald av skuld

tkr. 3.223

Fyri at fíggja íløgurnar í 2020 verður lán tikið uppá tkr. 14.000.
Skattaprosentið og skattafrádráttur í 2020 verður óbroytt, ávikvist 20,5 % og kr.
5.500.
Í uppskotinum til fíggjarætlan fyri 2020 er avsett tkr. 456 til frítíðarkort, sum
ætlanin er, at Nes kommuna fer at bjóða øllum borgarum ímillum 6 og 18 ár.
Frítíðarkortið hevur eitt virði á kr. 2.000, sum skal kunna nýtast til limagjald í
ymiskum frítíðartilboðum.
Triðja og seinasta viðgerð av fíggjarætlanini fyri 2020 verður á
bygdaráðsfundinum 25.11.2019.

Kunning
3. kvartal av roknskapinum hjá Nes Kommunu fyri 2019

Rakstur
§1 Kommunal fyristing
§2 Almanna- og heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal virki
Rakstur í alt

3.kv.
3.376.000
12.842.000
8.185.000
2.735.000
2.370.000
2.730.000
2.687.000
34.925.000

Fíggjarætl.
4.788.000
17.185.000
11.215.000
3.890.000
3.795.000
4.288.000
3.302.000
48.463.000

§20 Inntøkur v.m.

-46.376.000 -54.796.000

Rakstur pr. 30.09.2019

-11.451.000

-6.333.000
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Munur
1.412.000
4.343.000
3.030.000
1.155.000
1.425.000
1.558.000
615.000
13.538.000

%
29,5%
25,3%
27,0%
29,7%
37,6%
36,3%
18,6%
27,9%

-8.420.000

15,4%

5.118.000

1,3%
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Íløgur
§2 Almanna- og heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal virki
Íløgur í alt
Íløgur og rakstur í alt

3.kv.
0
1.073.000
963.000
1.814.000
2.494.000
8.056.000
14.400.000

Fíggjarætl.
141.000
5.000.000
1.101.859
2.068.000
5.700.000
9.030.000
23.040.859

2.949.000

16.707.859
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Munur
%
141.000 100,0%
3.927.000
78,5%
138.859
12,6%
254.000
12,3%
3.206.000
56,2%
974.000
10,8%
8.640.859 37,5%
13.758.859

82,3%

