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Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði 
Durita á Heygum tann 5. mars 2019 frá, at henni barst frá at møta á fundinum. 
Tiltakslimurin á lista B Øssur Christiansen fekk fundarboð tann 12. mars 2019, og játtaði í 
telduposti tann 13. mars 2019 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 Øssuri Christiansen sum 
tiltakslimur. 

 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 130 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Gunndur Fossdal um betri av- og áskipan hjá 
Fossfood frá Niðara Vegi 1. 
J.nr. 234022-5-2016 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 18. mars 2019 umsókn frá Gunndur Fossdal um betri 
av- og áskipan hjá Fossfood frá Niðara Vegi 1. 
 
Nevndin samtykti á fundi tann 19. februar 2019 at heita á ferðsluráðgeva og løgregluna um at 
ráðgeva nevndini í málinum. 
 
Nevndin mælir frá at ganga úmsóknini á møti, tí  
 at steðgur ella parkering sambært ferðslulógini ikki má fara fram á slíkum stað, at tað 

hevur við sær vanda ella ónáðir fyri ferðsluna. 
 at kommunan eigur lendið, har ætlanin er at skipa av- og áskipan 
 at útkoyring beint í eitt vegamót er ongantíð tryggasta loysnin 
 at umsøkjarin undir tilgongdini til málið hevur góðtikið, at av- og áskipan og harvið eisini 

til- og frákoyring frá kjallarahæddini ikki skal vera úteftir í Heygagøtu 
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Viðv. 130p 
Á fundinum setti Herit Magnussen fram broytingaruppskot og mælti til at ganga umsóknini á 
møti, soleiðis at av og á skipan verður loyvd í túninum framman fyri hurðina í kjallarahæddini. 
Áðrenn endaligt loyvi til av og áskipan verður givið, skulu hesar treytir verður loknar: 

 arbeiðið við 
busssteðgistaðið í Heygabrekku verður gjørt liðugt og  

 garður verður 
gjørdur á kommunala lendið uttan fyri húsini. 

Um av og áskipan verður tikin í nýtslu, áðrenn omanfyri nevndu treytir eru loknar, verður 
loyvið ikki givið. 
Verður økið, sum er ætlað til av og áskipan, brúkt til parkering, verður loyvið tikið aftur. 
 
Atkvøtt var fyrst um  broytingaruppskotið hjá Herit Magnussen. Uppskotið var samtykti við 5 
atkvøðum fyri og 2 ímóti. 
Eyðun Hansen, Herit Magnussen, Øssur Christiansen, Pauli T. Petersen og Ingi Olsen 
atkvøddu fyri. 
John Zachariassen og Laila Haldansen atkvøddu ímóti. 
 
Atkvøtt var ikki um upprunaliga tilmælið frá nevndini. 
 
Mál 131 
Gongubreyt eftir Ovara Vegi 
 
Á strekkinum frá Hallarvegi og inn um húsini hjá Finnboga og Hergerð Joensen verður 
gongubreytin á ovaru síðu. Hiðani verður gongubreytin í niðara borði allan vegin inn til 
vegamótið Ovari Vegur/Niðari Vegur.  
Skal hetta gerast, verður arbeiðið mett at kosta uml. kr. 570.000. 
 
Viðv. 131 
Pauli T. Petersen skeyt upp at samtykkja at seta arbeiðið í gongd og at játta kr. 600.000 á  
endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri 2019. 
Uppskotið var einmælt samtykt. 
 
Mál 132 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um eyka fígging til Heimatænastuna á VEKS fyri 2019, 2. viðgerð 
J.nr. 17202-1-2019 
 
Vestmanna Bygdarráð samtykti við 1. viðgerð tann 26. februar 2019 at játta kr. 408.000 aftrat 
til Heimatænastuna í VEKS á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 
2019. Sostatt verður samlaða játtanin til Heimatænastuna í VEKS fyri 2019 kr. 15.552.000. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 19. mars 2019 og samtykti at mæla 
bygdarráðnum til at samtykkja málið við 2. viðgerð. 
 
Viðv. 132 
Málið var einmælt samtykt. 
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Mál 133 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um umsókn frá VÍF um loyvi til at byggja vektvenjingarhøli aftur at 
ítróttarhøllini, og um fígging av verkætlanini 
J.nr. 230022-3-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 19. mars 2019 tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn 
frá VÍF um loyvi til at byggja vektvenjingarhøli aftur at ítróttarhøllini. Søkt verður um loyvi til at 
byggja eitt vektarhøli oman á verandi køksskúr við innara enda á Vestmanna Ítróttarhøll. 
Fíggjarnevndin viðgjørdi eisini spurningin um fígging av verkætlanini. 
 
Tekniska nevnd mælir til at svara jaliga upp á umsóknina, og at felagið kann arbeiða víðari 
við ætlanini, men at tekningar og eitt meira ítølilig fyrireikinararbeiði má gerast, áðrenn støða 
verður tikin til endaligt byggiloyvi. 
 
Fíggjarnevndin mælir bygdarráðnum til at taka undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd og at 
Fíggjarnevndin og VÍF fara í ein dialog um byggingina, áðrenn støða verður tikin til 
fíggingina. 
 
Viðv. 133 
Pauli T. Petersen skeyt upp at samtykkja, at Vestmanna Kommuna verður partur av 
verkætlanini og at arbeitt verður víðari við málinum. 
Uppskotið var einmælt samtykt. 
 
Mál 134 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um tilmæli frá Havnarnevndini um áheitan frá Vestmanna Sløkki- 
og bjargingarliði um at fáa eitt av neystastykkjunum í grótbrotinum í Stóragerði, sum skulu 
útstykkjast í næstum. 
J.nr. 8200002-3-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 19. mars 2019 tilmæli frá Havnarnevndini um áheitan 
frá Vestmanna Sløkki- og bjargingarliði um at fáa eitt av neystastykkjunum í grótbrotinum í 
Stóragerði, sum skulu útstykkjast í næstum. 
 
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi tann 18. mars 2019 áheitan frá Vestmanna Sløkki- og 
bjargingarliði um at fáa eitt av neystastykkjunum í grótbrotinum í Stóragerði, sum skulu 
útstykkjast í næstum. Nevndin mælir til, at Vestmanna Sløkki- og Bjargingarlið fær 
neystastykki nr. 6 í útstykkingini at ráða yvir. 
 
Fíggjarnevndin mælir bygdarráðnum til at taka undir tilmælinum frá Havnarnevndini, og at 
heimila Fíggjarnevndini saman við Sløkkiliðsleiðsluni at finna eina loysn til, hvat ið ovara 
hæddin skal brúkast til. 
 
Viðv. 134 
Tilmælið einmælt samtykt. 
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Mál 135 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um áseting av søluupphæddini fyri neystaveggirnar í útstykkingini 
í grótbrotinum í Stóragerði. 
J.nr. 8200002-4-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 19. mars 2019 áseting av søluprísinum fyri 
neystaveggirnar í útstykkingini í grótbrotinum í Stóragerði. 
 
Nevndin mælir til at áseta sølukostnaðin fyri neystaveggirnar í útstykkingini í grótbrotinum í 
Stóragerði til kr. 142.000. 
 
Viðv. 135 
Tilmælið einmælt samtykt. 
 
Mál 136 
Ársaðalfundurin hjá IRF 
J.nr. 17152-2-2017 
 
Í samband við ársaðalfundin hjá IRF 2019 skal bygdarráðið taka støðu til, um umboð 
kommununar skal taka undir við roknskapinum fyri IRF fyri 2018, at tyrvingar- og 
rottangapláss skal gerast í Nýggjheiðum í Kvívík og um tikið verður undir við, at Tórshavnar 
Kommuna skal innlimast í IRF. 
 
Viðv. 136 
Eitt samt bygdarráð samtykti, at umboð kommununar á aðalfundinum hjá IRF tekur undir við 
roknskapinum fyri IRF fyri 2018, tekur undir við at tyrvingar- og rottangapláss skal gerast í 
Nýggjheiðum í Kvívík og tekur undir við, at Tórshavnar Kommuna verður innlimað í IRF. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 22.15 
 
 
Sign.: 
 
 
 
 Pauli T. Petersen  Ingi Olsen Eyðun Hansen John Zachariassen 
 
 
 
 Laila Haldansen Herit Magnussen Øssur Christiansen 


