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Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 177 
Tilmælið frá Teknisku nevnd um fyrispurning frá Finnboga Joensen um víðkan av 
neystalendinum í grótbrotinum í Stóragerði. 
J.nr. 230022-14-2019 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 19. november 2019 fyrispurning frá Finnboga Joensen 
um víðkan av neystalendinum í grótbrotinum í Stóragerði soleiðis, at neystið verður víðkað 
niðaneftir í somu linju sum neystini, sum nú verða gjørd, og 1 metur til hvørja síðu. 
 
Málið var viðgjørt á fundi 17. september 2019. Nevndin samtykti tá at svara, at nevndin tekur 
undir við at víðka neystalendið niðaneftir árakað nýggju neystini, men ikki síðuvegis. Nevndin 
samtykti somuleiðis, at Finnbogi skal keypa lendið, sum víðkað verður við. 
 
Finnbogi hevur sent fyrispurningin inn av nýggjum – hesa ferð stílaður til Vestmanna 
Bygdarráð. 
 
Nevndin mælir til at svara Finnboga Joensen aftur, at nevndin ikki ynskir at skerja 
møguleikarnar fyri bygging av øðrum neysti ímillum matr. nr. 36ai og 29i, og nevndin ynskir 
heldur ikki at skerja atgongdina til brúnna. 
Nevndin mælir somuleiðis til at lýsa servitutt á brúnna og dráttin soleiðis, at tað ikki verður 
loyvt at byggja á hesi ella soleiðis, at atgongdin verður skerd. 
 
Viðv. 177 
Tilmælini vóru einmælt samtykt. 
 
Mál 178 
Tilmæli frá fíggjarnevndini um uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna 
Kommunu fyri 2019 – 1. viðgerð. 
J.nr. 30102-2-2018 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 18. november 2019 uppskot til endurskoðaða 
fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2019. Nevndin samtykti at leggja uppskotið fyri 
bygdarráðið til 1. viðgerð. 
 
Viðv. 178 
Uppskotið til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2019 varð lagt fram.
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Mál 179 
Tilmæli frá fíggjarnevndini um uppskot til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 
J.nr. 30102-1-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 18. november 2019 uppskot til fíggjarætlan fyri 
Vestmanna Kommunu fyri 2020. 
 
Nevndin samtykti at leggja uppskotið til fíggjarætlanina fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 
fyri bygdarráðið til 2. viðgerð. Í uppskotinum er roknað við, at barnafrádrátturin verður 
óbroyttur kr. 5.000, at kommunuskattaprocentið verður óbroytt 21,5% og at gjaldið fyri 
barnaansing verður óbroytt. 
 
Viðv. 179 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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