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Bygdarráðsfundur  tann 28. mai 2019, kl. 1900 
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Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði 
Eyðun Hansen tann 27. mai 2019 frá, at honum barst frá at møta á fundinum. 
Tiltakslimurin á lista A Hilbert Elisson fekk fundarboð sama dag, men hann fekk ikki møtt. 
Símin Jákup Højsted fekk síðani fundarboð í og játtaði 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 Símin Jákup Højsted sum 
tiltakslimur. 

 
Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, eru fýra mál komin aftrat: 
ársroknskapurin fyri Vestmanna Kommunu fyri 2018, tilmæli frá Teknisku nevnd um sølu av 
kommunalari ogn, tilmæli frá dómsnevnd um nýtt heiti til bingjuplássið og umbøn frá 
Heimatænastuni í VEKS um eykajáttan. Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta 
málini á skránna sum ávikavist mál 147, 148, 149 og 150. 
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti. 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 143 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um møguliga ognartøku av parti av matr. nr. 267a hjá Hannu 
Kampmann. 
J.nr. 8201002-1-2019 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 21. mai 2019 mál nr. 140 frá seinasta fundi: møgulig 
ognartøka av parti av matr. nr. 267a hjá Hannu Kampmann. 
Nevndin samtykti at bjóða Hannu Kampmann 250,- kr fyri fermeturin fyri lendi sambært 
byggisamtyktini burtur av garði hennara, og samstundis at boða henni frá ognartøku, um hon 
ikki tekur av ella ikki svarar innan eina ávísa freist. 
 
Málið verður tikið upp á komandi bygdarráðsfundi (hetta tí at freistin hjá Hannu at svara upp 
á tilboðið ikki er úti fyrr enn kl. 1200 tann 22. mai 2019). 
 
Viðv. 143 
Durita á Heygum skjeyt upp at samtykkja, 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. 
 
Atkvøtt var fyrst um uppskotið hjá Duritu á Heygum. Uppskotið var einmælt samtykt. 
Atkvøtt var ikki um upprunaliga tilmælið. 
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Mál 144 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um gongubreyt á Ovara Vegi frá Gerðisheyggi og inneftir. 
J.nr. 501082-2-2018 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 21. mai 2019 mál nr. 139 frá seinasta fundi: 
gongubreyt á Ovara Vegi frá Gerðisheyggi og inneftir, nú tað vísir seg, at íbúgvar har á leiðini 
hava avtalu um, at gongubreytin skal vera í ovara borði. 
Til bygdarráðsfundin 30. apríl 2019 mælti nevndin til at broyta samtyktina frá seinasta 
bygdarráðsfundi soleiðis, at gongubreytin frá Gerðisheyggi inn til høvdina innanfyri OvaraVeg 
41 verður í ovara borði. 
Á bygdarráðsfundinum 30. apríl 2019 – mál nr. 139 - skjeyt Durita á Heygum upp at 
samtykkja at seta samtyktina frá seinasta bygdarráðsfundi (mál nr. 131 á fundinum 26. mars 
2019) úr gildi og at beina málið aftur í nevnd. 
Atkvøtt var um uppskotið hjá Duritu á Heygum. Uppskotið var einmælt samtykt. 
Atkvøtt var ikki um upprunaliga tilmælið. 
 
Nevndin mælir til at gera gongubreytina í ovara borði frá transformarastøðini á Gerðisheyggi 
og inneftir. Hvar skifti skal gerast við gonguteigi til niðara borð, verður gjørt eftir ávísing frá  
tekniskum ráðgeva. Tekniski ráðgevin skal eisini vísa á, hvar gonguteigar annars skulu 
gerast og hvar parkeringspláss kunnu gerast á vegnum og uttanfyri. 
Nevndin mælir somuleiðis til, at kantsteinur verður settur fram við gøtuljóssteyrunum í ovara 
borði, har gongubreytin er í niðara borði. 
 
Viðv. 144 
Durita á Heygum skjeyt upp at samtykkja, at gongubreytin verður gjørd í ovara borði frá 
transformatorstøðini við húsini hjá Finnboga Joensen og inn til 1. lyktapelan innan fyri húsini 
hjá Annu og Jens Nielsen, har gonguteigurin skiftir til niðara borð. 
 
Uppskotið var einmælt samtykt. 
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Mál 145 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umbygging av sethúsunum á Toftavegi 30, matr. nr. 166 og 
ætlanina at brúka sethúsini til gisting. 
J. nr. 2405002-6-2019 
 
Tekniska nevnd hevði fund tann 21. mai 2019. 
Fyrst varð fundur við Jógvan Emil Nielsen um umbyggingina av sethúsunum á Toftavegi 30, 
matr. nr. 166, og ætlanina at brúka sethúsini til gisting. 
Jógvan Emil hevur í teldupostsamskifti víst á, at stórir trupulleikar kunnu standast av 
parkering í ytra parti av Toftavegi, um húsini á Toftavegi 30 verða brúkt til gistingarhús. 
Jógvan Emil heldur, at hann átti at havt biðið um fundin áður. Nógv samskifti hevur verið í 
økinum, og øll eru ørkimlað, tí at tey meta at hetta kemur at ganga út yvir 
parkeringsmøguleikarnar í økinum. Jógvan Emil sigur, at ætlaða broytingin í byggisamtyktini 
kemur at verða kærd, men tað tykist, sum um bygdarráðið hevur tikið støðu, tí at ráðið hevur 
samtykt broytingina í byggisamtyktini. 
Jógvan Emil segði frá sethúsameklara, at sethúsini í økinum koma at missa virði, um ætlanin 
hjá kommununi um at broyta matr. nr. 166 frá sethúsaøki til miðstaðarøki verður framd, og tá 
kann koma uppá tal at reisa endurgjaldskrav. 
Jógvan Emil fór av fundinum kl. 1635. 
 
Síðani viðgjørdi Tekniska nevnd umsókn frá Kristjan Johansen um undantaksloyvi til at byrja 
vallarahúsvirksemi á Toftavegi 30, matr. nr. 166. 
 
Nevndin samtykti at kanna, hvørji brunakrøv verða sett til slíkar bygningar, sum verða 
umbygdir at brúka til gisting (í hesum førinum til vallaraheim). Brunakrøvini skulu kannast 
soleiðis, at málið kann leggjast fyri komandi bygdarráðsfund. 
 
Viðv. 145 
Pauli T. Petersen skjeyt upp at samtykkja ikki at ganga umsóknini um undantaksloyvi á møti, 
og at  
kunna umsøkjaran um, at málið verður tikið uppaftur, tá ið viðgerðin av broytingini í 
byggisamtyktini er liðugt avgreidd. 
 
Uppskotið var einmælt samtykt. 
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Mál 146 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um forkanning av eini møguligari umbygging av 
skúlabygningunum 
J.nr. 8220002-1-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. mai 2019 málið um at gera eina yvirskipaða 
forkanning av eini møguligari umbygging av skúlabygningunum. 
Fíggjarnevndin staðfestir, at skúlabygningarnir hava ávísan dagføringartørv, bæði hvat 
viðvíkur nýtslu- og tøkniatlit. 
 
Til tess at fáa eina yvirskipaða lýsing av málinum mælir nevndin til at fáa gjørt eina 
forkanning og at játta neyðuga meirupphædd á fíggjarætlanini fyri 2020. 
 
Viðv. 146 
Pauli T. Petersen skjeyt upp í tilmælið at heita á FuglArk um at gera arbeiðið. 
Tilmælið við ískoytinum var einmælt samtykt. 
 
Mál 147 
Ársroknskapurin hjá Vestmanna Kommunu fyri 2018.  
J.nr. 32002-1-2019 
 
Mælt verður bygdarráðnum til at góðkenna ársroknskapin fyri Vestmanna Kommunu fyri 
2017. 
 
Viðv. 147 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 148 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn um loyvi at keypa part av ogn kommununnar 
niðanfyri matr. nr. 71a. 
 
Teknsika nevnd viðgjørdi á fundi tann 21. mai 2019 mál nr. 137 frá fundi tann 23. apríl 2019: 
umsókn frá Tóka Seloy um loyvi til at keypa part av ogn kommununnar niðanfyri sethús 
hansara á matr. nr. 71a, Bakkavegur 37. 
Nevndin samtykti at bíða við málinum, til freistin fyri at bjóða upp á Kolastýkkið og Turkihúsið 
er farin tann 15. mai, og síðani taka málið uppaftur í samráð við møgulig áhugaði. 
 
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti og at selja honum umsøkta lendið fyri 250 
kr/fermeturin. 
 
Viðv. 148 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 149 
1. viðgerð av eykajáttan á fíggjarætlanini fyri 2019 – Heimatænastan í VEKS 
J.nr. 30102-2-2018 
 
Viðv. 149 
Pauli T. Petersen skjeyt upp at játta upphæddina á kr. 47.406 og at taka upphæddina av 
viðlíkahaldskontuni hjá Heiminum á Grønanesi. 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 22.15 
 
 
 
Sign.: 
 
 
 
 Pauli T. Petersen  Ingi Olsen Símin Jákup Højsted John Zachariassen 
 
 
 
 Laila Haldansen Herit Magnussen Durita á Heygum 
 
 
 
 


