Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 11. desember 2013, kl. 1700.
Bygdarráðslimir á fundi:
Skrivari:

Pauli T. Petersen, Karl A. Olsen, Hilbert Elisson, Durita á Heygum,
Malan Stórá, Herit Magnussen og John Zachariassen
Maud Poulsen

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Tá ið fundurin varð settur, var Hilbert Elisson ikki møttur.
Karl A. Olsen hevði boðað frá, at hann bleiv o.u. hálvan tíma ov seinur á fundin.
Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, eru fýra komin inn avtrat:
x

Møguligt keyp av pørtum av matriklum av ogn hjá Bjørn á Heygum, j.nr. 2013-102
Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málini á skránna sum mál 55.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.

x Umsókn um byggiloyvi til pump/storage verkætlan í Heygadali, j.nr. 2013-153
Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málini á skránna sum mál 56.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.
x Áheitan frá Barnaverndartænastuni um at hækka gjaldið, sum kommunurnar rinda í
Barnaverndarsamstarvið.
Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málini á skránna sum mál 57.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.
x Fjórða málið heitti borgarstjórin á bygdarráðið um loyvi at seta á skrá fyri afturlatnari hurð
sum mál 58.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.
Hilbert Elisson og Karl A. Olsen møttu á fundin kl. 17.50.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 50
Tilmæli frá Teknisku nevnd um at broyta byggisamtyktina soleiðis, at alt matr. nr. 94f gerst
sethúsaøki.
J.nr. 2013-145
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 3. desember 2013 málið um terassuna í Skálum.
Hetta hevur verið eitt kærumál, har kærunevndin í lendismálum ógildaði byggiloyvi hjá kommununi
grundað á tvey viðurskiftir:
x fyrst og fremst tí at heimild ikki er í byggisamtyktini hjá Vestmanna Kommunu at geva
byggiloyvi í hesum føri, tí at byggingin er uttanfyri marki hjá tí granna, sum hevur bygt
terassuna.
x eisini verður í viðmerkingunum víst á, at økið, sum terrassan er bygd á, liggur í frílendi í
byggisamtyktini.

Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 11. desember 2013, kl. 1700.

Síðani avgerðina hjá kærunevndini hevur umhvørvisstovan umskipað økið soleiðis, at terrassan nú
er á matr. nr. 94f.
Nevndin mælir til at broyta byggisamtyktina soleiðis, at alt matr. nr. 94f gerst sethúsaøki.
Viðv. 50
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 51
Tilmæli frá Mentanarnevndini um fyrispurning frá forlagnum Sprotanum um at brúka
upptøkuútgerðina á Staðnum í sambandi við at Sprotin fer at geva út ljóðbøkur.
J.nr. 2013-127
Mentanarnevndin viðgjørdi á fundi tann 3. desember 2013 fyrispurning frá forlagnum Sprotanum
um at brúka upptøkuútgerðina á Staðnum í sambandi við at Sprotin fer at geva út ljóðbøkur.
Í sambandi við viðgerðina av málinum varð fyrispurningur sendur Kommunudeildini á
Almannamálaráðnum. Orsøkin til fyrispurningin var ivamálið, um Vestmanna Kommuna hevur loyvi
at læna/selja einari privatari fyritøku yvirskotskapacitet, tá ið viðkomandi uppgáva kann røkjast av
privatum.
Niðurstøðan hjá Almannamálaráðnum var, at orsaka av fyrilitinum til kappingaravlagan og at eingin
kommunalur áhugi kann staðfestast, hevur Vestmanna Kommuna ikki loyvi til at læna/leiga
ljóðútgerðina hjá kommununi til privatu fyritøkuna “Sprotin”.
Nevndin mælir til ikki at ganga fyrispurninginum frá Sprotanum á møti vísandi til niðurstøðu frá
Kommunudeildini í Almannamálaráðnum.
Viðv. 51
Tilmælið varð samtykt við seks atkvøðum fyri og einari blankari atkvøðu. Pauli T. Petersen, Karl A.
Olsen, Malan Stórá, Hilbert Elisson, Durita á Heygum og John Zachariassen atkvøddu fyri. Herit
Magnussen atkvøddi blankt.
Mál 52
Mentanarnevndin viðgjørdi á fundi tann 3. desember 2013 fyrispurning frá fólkunum handan nýggju
útvarpsrásina VoxPop um loyvi at brúka útvarpssendaran á Staðnum, soleiðis at rásin eisini kann
hoyrast í Vestmanna.
J.nr. 2013-145
Nevndin mælir til ikki at ganga fyrispurninginum frá fólkunum handan VoxPop á møti fyri at
sleppast kann undan at leggja seg út í kapping millum privatar fyritøkur.
Viðv. 52
Tilmælið varð einmælt samtykt.
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Mál 53
Støðutakan um sáttmála millum Vestmanna Kommunu og Fjalshaga um vetrarfriðing.
J.nr. 2013-152
Viðv. 53
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, mælti til at taka undir við, at arbeitt verður víðari við uppskotinum
til sáttmála um vetrarfriðing.
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 54
Tilmæli frá Paula T. Petersen, borgarstjóra, um at áseta almennu fundardagarnar hjá
Vestmanna Bygdarráði fyri 2014 til hesar:
29. januar

27. august

26. februar

24. september

26. mars

29. oktober

30. apríl

12. november

28. mai

26. november

18. juni

10. desember

Fundirnir byrja vanliga kl. 1900.
Viðv. 56
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 55
Møguligt keyp av pørtum av matr. nr. 233b og matr. nr. 233c, d, e og f frá Bjørn á Heygum.
J.nr. 2013-102
Viðv. 55
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skjeyt upp at keypa ognirnar fyri kr. 225.000 vísandi til
nevndarviðgerðirnar hjá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini, og um heimild til at gjalda alla
upphæddina í 2013 ella at upphæddin verður goldin í komandi fíggjarári.
Uppskotið varð einmælt samtykt.
Karl A. Olsen fór av fundinum, og luttók ikki í viðgerðini av málið 56 niðanfyri.
Mál 56
Umsókn frá Sp/f Røkt/Vindrøkt um byggiloyvi til pump/storage verkætlan í Heygadali.
J.nr. 2013-153
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Viðv. 56
Pauli T. Petersen, Herit Magnussen, Malan Stórá, Hilbert Elisson, Durita á Heygum og John
Zachariassen mæltu til at geva principielt byggiloyvi treytað av, at øll neyðug
loyvir og góðkenningar fyriliggja frá øðrum myndugleikum, og at málið verður nærri lýst
tekniskt, áðrenn eitt møguligt arbeiði fer í gongd.
Pauli T. Petersen, Herit Magnussen, Malan Stórá, Hilbert Elisson, Durita á Heygum og John
Zachariassen aatkvøddu fyri.
Karl A. Olsen komin aftur á fundin.
Mál 57
Áheitan frá Barnaverndartænastuni um at hækka gjaldið, sum kommunurnar rinda í
Barnaverndarsamstarvið.
J.nr. 2013-154
Viðv. 57
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, mælti til at hækka gjaldið við kr. 5.539 um mánaðin og at
upphæddin verður tikin við í endurskoðaða fíggjarætlan fyri 2014.
Tilmælið varð einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.30.

Sign.:

Pauli T. Petersen

Malan Stórá

Karl A. Olsen

Durita á Heygum

Herit Magnussen

Hilbert Elisson

John Zachariassen

