
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.  
Bygdarráðsfundur  tann 20. juni 2017, kl. 19.00
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Laila Haldansen, Eyðun Hansen, Ingi Olsen, 

John Zachariassen, Herit Magnussen og Durita á Heygum 
Skrivari: Maud Poulsen

Ingi Olsen boðaði áðrenn fundin frá, at hann fór at koma ov seint til fundin. 

Til viðgerðar fyri opnari hurð: 

Mál 25 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um serstøku byggisamtyktina fyri útstykkingina á Grótbrúgv. 
J.nr. 01.02.05-1-17 

Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 13. juni 2017 serstøku byggisamtyktina fyri útstykkingina 
á Grótbrúgv. 

Nevndin mælir til, at nýtt soljóðandi punkt IV verður sett inn í 1.1.3.2, Stykki í B1-2: 
 Byggifeltið á stykki nr. 8 verður avmarkað til, at byggjast kann í mesta lagi 13 m uppat 

byggilinju norðureftir, og byggifeltið haðani avmarkað við 450 avsneiðing móti byggi-linjuni 
longst frá atkomuvegi. 

 Byggifeltið á stykki nr. 13 verður avmarkað til at byggjast kann í mesta lagi 13 m uppat 
byggilinju suðureftir, og byggifeltið haðani avmarkað við 450 avsneiðing móti byggilinjuni 
longst frá atkomuvegi. 

Verandi punkt IV og V verða hereftir nevnd V og VI. 

Nevndin mælir somuleiðis til, at nýtt soljóðandi punkt IV verður sett inn í 1.1.3.3, Stykki í B1-3: 
 Byggifeltið á stykki nr. 1 verður avmarkað til, at byggjast kann í mesta lagi 13 m uppat 

byggilinju norðureftir, og byggifeltið haðani avmarkað við 450 avsneiðing móti byggi-linjuni 
longst frá atkomuvegi. 

 Byggifeltið á stykki nr. 7 verður avmarkað til at byggjast kann í mesta lagi 13 m uppat 
byggilinju suðureftir, og byggifeltið haðani avmarkað við 450 avsneiðing móti byggilinjuni 
longst frá atkomuvegi. 

Verandi punkt IV og V verða hereftir nevnd V og VI. 

Viðv. 25 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Ingi Olsen komin á fundin. 

Mál 26 
Tilmæli frá fíggjarnevndini um umraðfesting av fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 
2017. 
J.nr. 00.30.10-1-16 

Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 14. juni 2017 málið um umraðfesting av fíggjarætlanini fyri 
Vestmanna Kommunu fyri 2017. 

Nevndin mælir til á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2017 at játta: 
 kr. 500.000 eyka til arbeiðið at leggja bátabrúgvarnar út 
 kr. 1.500.000 vegarbeiði Toftavegur/Ovari Vegur 
 kr. 800.000 Goymsla/skjalasavn Kommunuumsiting 
 kr. 150.000 útbygging av kirkjugarðinum 

kr. 2.950.000 tilsamans 

Nevndin mælir somuleiðis til at taka kr. 2.000.000 Brúgvin um Fossá av fíggjarætlanini fyri 
Vestmanna Kommunu fyri 2017. 

Viðv. 26 
Tilmælið var einmælt samtykt. 

Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21.15 

Sign.: 

 Pauli T. Petersen  Laila Haldansen Eyðun Hansen 

John Zachariassen Ingi Olsen Herit Magnussen Durita á Heygum 


