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Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 156 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um keyp ella møguliga ognartøku av parti av matr. nr. 267a hjá 
Hannu Kampmann. 
J.nr. 8201002-1-2019 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. augsut 2019 mál nr. 151 (frá fundinum tann 11. juni 
2019) um keyp ella møguliga ognartøku av parti av matr. nr. 267a hjá Hannu Kampmann. 
 
Bygdarráðið samtykti á fundi 21. mai 2019, at Tekniska Nevnd tekur upp samráðingar við 
Hannu Kampmann, sum skulu vera lidnar áðrenn komandi fund í teknisku nevnd. Málið 
verður lagt fyri aftur á bygdarráðsfundinum tann 18. juni 2019. 
Nevndin mælti tá til, at bygdarráðssamtyktin verður broytt soleiðis, at málið verður lagt fyri 
fyrsta bygdarráðsfund eftir summarfrítíðina. 
Tilmælið frá Teknisku Nevnd varð samtykt á bygdarráðsfundinum 18. juni 2019. 
Fundur var við Hannu Kampmann og Pól Joensen 16. juli 2019: Avtalað varð, at skitsa skuldi 
gerast av gøtu ígjøgnum garðin hjá Hannu og Pól. Hesar vórðu sendar Hannu við telduposti 
tann 8. august 2019. 
 
Hanna Kampmann hevur í telduposti tann 19. august 2019 boðað frá, at telduposturin er 
móttikin, men ger annars ikki nakra viðmerking. 
 
Nevndin mælir til at bjóða Hannu Kampmann 250,- kr. fermeturin fyri lendi sambært 
byggisamtyktini burur av garði hennara, og samstundis at boða henni frá ognartøku, um hon 
ikki tekur av ella ikki svarar innan eina ávísa freist. 
 
Viðv. 156 
Tilmælið var einmælt samtykt við tí ískoyti, at freistin at svara verður 16. september 2019. 
 
Mál 157 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um gongubreytina á Ovara Vegi. 
J.nr. 501082-2-2018 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. august 2019 gongubreytina á Ovara Vegi. 
 
Nevndin mælir til at broyta gongubreytina á Ovara Vegi soleiðis, at gongubreytin verður í 
ovara borði inn til Fjalsvegi. 
 
Viðv. 157 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Pauli T. Petersen fór av fundinum vegna ógegni. 
 
Mál 158 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Thorstein Petersen um sundurbýti av matr. nr. 
280a. 
J.nr. 104002-3-2019 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. august 2019 umsókn frá Thorstein Petersen um 
sundurbýti av matr. nr. 280a. 
 
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini. 
 
Viðv. 158 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Pauli T. Petersen komin aftur á fund. 
 
Mál 159 
Tilmæli frá Havnarnevndini um umsókn frá Gunnar Skúvadal um loyvi til at gera grótkast 
framman fyri bátar teirra. 
J.nr. 0802062-1-2017 
 
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi tann 19. august 2019 umsókn frá Gunnar Skúvadal um loyvi 
til at gera grótkast framman fyri bátar teirra. 
 
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti. 
 
Viðv. 159 
Tilmælið var einmælt samtykt við ískoyti, at grótkastið verður staðfestur í byggisamtyktini. 
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Mál 160 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um fyrispurning frá Elin og Frits Joensen um loyvi til at keypa 
lendið framman fyri grundstykki teirra matr. nr. 310m, Neslíð 12. 
J.nr. 8202002-1-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 23. august 2019 tilmæli frá Teknisku nevnd um 
fyrispurning frá Elin og Frits Joensen um loyvi til at keypa lendið framman fyri grundstykki 
teirra matr. nr. 310m, Neslíð 12. 
  
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd um at selja nevnda 
lendið til Elin og Frits Joensen fyri kr. 250 fermeturin. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21.45 
 
 
 
Sign.: 
 
 Pauli T. Petersen  Ingi Olsen Eyðun Hansen John Zachariassen 
 
 
 Laila Haldansen Herit Magnussen Durita á Heygum 


