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Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, er eitt mál komið avtrat: ársroknskapurin 
fyri Vestmanna Kommunu fyri 2017. Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málið 
á skránna sum mál 87. 
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti. 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 81 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá SNA Arkitektum vegna Elfelagið SEV um 
byggiloyvi til nýggja koblingsstøð við Fossáverkið. 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. mai 2018 umsókn frá SNA Arkitektum vegna 
Elfelagið SEV um byggiloyvi til nýggja koblingsstøð við Fossáverkið. 
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti. 
 
Viðv. 81 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 82 
Tilmæli frá Mentanarnevndini um 1. viðgerð av máli um eykajáttan á fíggjarætlanini fyri 2018 
– ketil til Vestmanna Skúla 
J.nr. 00.31.10-1-17 
 
Mentanarnevndin viðgjørdi á fundi tann 22. mai 2018 málið um eykajáttan til keyp av 
nýggjum ketli til Vestmanna Skúla. 
 
Í desember 2017 fór ketilin í Vestmanna Skúla, og neyðugt var at skifta hann út beinanvegin. 
Arbeiðið at skifta ketilin út kostaði kr. 63.000. Av tí at játtanin hjá skúlanum, bygningar, ikki 
røkkur, heitti leiðandi húsavørðurin á bygdarráðið um at veita eykajáttan til endamálið. 
Nevndin mælir til at veita eykajáttan til endamálið á kr.  63.000 umframt mvg. á 
fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018. 
 
Viðv. 82 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 83 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um stuðul til keyp av bussi til Heimið á Grønanesi 
J.nr. 20.00.00-1-18 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi  tann 23. mai 2018 mál um stuðul til keyp av bussi til Heimið 
á Grønanesi. 
Ein áhugabólkur Á Heiminum á Grønanesi samlar pening inn til at keypa ein buss til búfólkið 
á heiminum. 
Nevndin mælir til at stuðla tiltakinum við kr. 12.000. 
 
Viðv. 83 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 84 
2. viðgerð av máli um umraðfesting av fíggjarætlanini fyri 2018 – Ovari vegur 
J.nr. 00.30.10-1-17 
 
Vestmanna Bygdarráð samtykti á fundi tann 17. apríl 2018 1 viðgerð av tilmæli frá Teknisku 
nevnd og Fíggjarnevndini um møguliga umraðfesting á fíggjaræltalnini fyri 2018 til tess at 
gera vegastrekkið frá Fjalsvegi og inn til Fossá og frá Poul Erik Johannesen og inn til Elsu 
Johannesen. Semja var um at gera arbeiðið og at fíggja tað við umraðfesting á 
fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018. 
Bygdarráðið samtykti at flyta kr. 900.000 av játtanini til Miðstaðin og á játtanina til Ovara veg. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 23. mai 2018 og mælir bygdarráðnum til at taka 
undir við umraðfestingini við 2. viðgerð. 
 
Viðv. 84 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 85 
2. viðgerð av máli um umraðfesting av fíggjarætlanini fyri 2018 - brúgvin 
J.nr. 00.30.10-1-17 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 23. mai 2018 tilmæli frá Teknisku nevnd um 
umraðfestingar á fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018. 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. mai 2018 ymsar broytingar á fíggjarætlanini fyri 
Vestmanna Kommunu fyri 2018 og mælti til at gera hesar broytingar á endurskoðaðu 
fíggjarætlanini fyri 2018: 

 brúgvin millum skúlarnar: játta kr. 250.000 á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri 2018 
 flyta kr. 200.000 av kontu nr. 165200 undir kloakkum til vegir á fíggjarætlanini fyri 

2018 
 
Fíggjarnevndin mælir til at játta kr. 250.000 á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna 
Kommunu fyri 2018 til brúnna millum skúlarnar. Víðari mælir nevndin at bíða við at flyta tær 
kr. 200.000 frá kloakkum til vegir, til man veit meira, hvat arbeiðini koma at kosta. 
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Viðv. 85 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
 
 
Mál 86 
Flyting av upphæddum frá rakstri til íløgur 
J.nr. 00.30.10-1-17 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 23. mai 2018 mál um flyting av upphæddum frá rakstri 
til íløgur á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018. 
 
Í sambandi við grannskoðaravitjan mælir grannskoðarin Vestmanna Kommunu til at flyta 
ávísar  upphæddir frá rakstri til løgur. Orsøkin er, at hann metir upphæddirnar ikki vera 
rakstur, men hinvegur løgur. Av tí at talan er um tekniskar flytingar, koma tær ikki til at ávirka 
játtanina. 
 
Skúlin fólkaskúlin bygningar kr. 495.000 u. mvg. (hegn runt plenuna, spælipláss, ljóðdoyving, 
alisfrøði) 
Vegir, vegir flyta kr. 3.700.000 (gøta á Fitjum, miðstaður, vegur Fjørð/Fossá/Fjalsvegur) 
Renovatión flyta kr. 100.000 (garasjuhurð, skúrðar) 
 
Nevndin mælir til at samtykkja málið omanfyri. 
 
Viðv. 86 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 87 
Ársroknskapurin hjá Vestmanna Kommunu fyri 2017.  
J.nr. 00.32.00-1-18 
 
Mælt verður bygdarráðnum til at góðkenna ársroknskapin fyri Vestmanna Kommunu fyri 
2017. 
 
Viðv. 87 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 22.00 
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