Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 26. september 2017 kl. 19.00
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Laila Haldansen, Eyðun Hansen, Hilbert Elisson,
John Zachariassen, Herit Magnussen og Durita á Heygum
Skrivari:
Maud Poulsen

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði Ingi
Olsen tann 26. september 2017 frá, at honum barst frá at møta á fundinum vegna arbeiði.
Tiltakslimurin á lista A Hilbert Elisson fekk fundarboð tann 26. septemberr, og játtaði at møta.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimi eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av Vagni Streymoy sum tiltakslimur.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 33
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um uppskot til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018 –
uppskot til framløgu/1. viðgerð.
J.nr. 00.30.10- 1-17
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi 22. september 2017 uppskot fíggjarætlan fyri Vestmanna
Kommunu fyri 2018.
Nevndin samtykti at leggja uppskotið til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018 fyri
bygdarráðið til 1. viðgerð.
Viðv. 33
Uppskotið til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018 varð lagt fram.
Mál 34
Tilmæli frá Teknisku nevnd um uppskot frá Teknisku deild um ymsar broytingar í
byggisamtyktini.
J. nr. 01.02.00-G01-4-16
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 19. september 2017 uppskot frá Teknisku deild um ymsar
broytingar í byggisamtyktini.
Tekniska deild skjýtur upp hesar broytingar:
1.
ásetingar fyri bygging av bilhúsum og -skýlum
2.
ásetingar fyri innrætting av neystaloftum
broyting av ásetingunum fyri økið, har gamla kommunuskrivstovan er. Økið liggur sum øki til
almennar stovnar, men má broytast til sethúsaøki við serstakari byggisamtykt.
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Viðv. 1. Ein orðing kundi verið soljóðandi: Bilhús og -skýli bygd afturat ella við sethús skulu
setast soleiðis, at undirsyll og yvirsyll skulu verða árakað undirsyll og yvirsyll í sethúsunum.
Takhall á bilhúsi ella bilskýli við mønu skal í mesta lagi verða 30o. Við einvegis halli skal takhallið í mesta lagi verða 15o.
Viðv. 2. Ein orðing kundi verið soljóðandi: Innrætting av neystalofti kemur undir somu brunatrygdarligu ásetingar ímóti grannum sum samanbygd sethús. Ímóti neystinum undir loftinum eru
ásetingarnar tær somu sum fyri bilhús í sethúsum.
Viðv. 3. Økið verður nevnt B4 (Vanligt sethúsaøki er nevnt B, og vegirnir í útstykkingini á
Grótbrúgv eru nevndir B1, B2 og B3) Ein orðing kundi verið soljóðandi: Fyri sethúsaøki B4 er
galdandi, at bygningurin á økinum skal brúkast til íbúðarbygging í tí vavi, hann er í.
Viðv. 1:
Viðv. 2:
Viðv. 3:

ásetingar fyri bilhús. Nevndin samtykti at arbeiða víðari við orðingini.
nevndin mælir til at góðkenna uppskotið um ásetingar fyri innrætting av neystaloftum.
nevndin mælir til at góðkenna uppskotið um ásetingar fyri økið við gomlu kommunuskrivstovuna.

Viðv. 34
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, mælti at samtykkja punkt 2 og punkt 3, og at heimila Teknisku
nevnd at arbeiða víðari við orðingini til punkt 1. Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 35
Tilmæli frá Havnarnevndin um umsókn frá Gunnari Skúvadal um loyvi til at gera grótkast
frammanfyri bátar teirra Inni á Fjørð.
J.nr. 08.02.06-1-17
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi tann 18. september 2017 umsókn frá Gunnar Skúvadal um
loyvi til at gera grótkast frammanfyri bátar teirra.
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 35
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skjeyt upp at samtykkja, at heita á Havnarnevndina um at fara í
víðari samráðingar við Gunnar Skúvadal um grótkastið.
Uppskotið hjá Paula T. Petersen, borgarstjóra, varð einmælt samtykt. Atkvøtt var ikki um
upprunaliga tilmælið.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 22.00
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