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Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 170 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Óluvu Djurhuus, Sunfríð Isaksen og Rólant 
Isaksen um sundurbýti av matr. nr. 115a. 
J.nr. 104002-4-2019 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 23. oktober 2019 umsókn frá Óluvu Djurhuus, Sunfríð 
Isaksen og Rólant Isaksen um sundurbýti av matr. nr. 115a. 
 
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti. 
 
Viðv. 170 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 171 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um staðseting av bussskýlum í samband við koyringina hjá 
Bygdaleiðum. 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 23. oktober 2019 staðseting av bussskýlum í samband 
við koyringina hjá Bygdaleiðum. 
 
Nevndin mælir til at góðkenna staðsetingarnar á gongubreyt oman fyri Bøgøtu 27 og niðan 
fyri Niðara Veg 1. 
Nevndin mælir somuleiðis til at heita á Strandfaraskip Landsins um at broyta fraleiðina 
soleiðis, at bussurin koyrir inn í bygdini eftir Ovara Vegi, Toftavegi og Bøgøtu, og úr bygdini 
eftir Bøgøtu, Heygagøtu og Niðara Vegi. 
 
Viðv. 171 
Tilmælini vóru einmælt samtykt. 



Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð 
Bygdarráðsfundur tann 29. oktober 2019 kl. 1900 

 
Mál 172 
2. viðgerð av møguligari eykajáttan til tannlæknastovuna 
J.nr. 1621002-5-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 23. oktober 2019 
 
Vestmanna Bygdarráð samtykti á fundi tann 24. september 2019 1. viðgerð av møguligari 
eykajáttan til Tannlæknastovuna á fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2019. 
Á Tannlæknastovuni er tørvur á ymiskari útgerð s.s. autoklava, dental uppvaskimaskina, 
servari og elektroniskt journalsystem. 
Samlaða upphæddin fyri útgerðina er kr. 254.034,50. Av tí at eingin játtan er til endamálið, 
verður málið lagt fyri bygdarráðið til støðutakan. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 23. oktober 2019. 
Nevndin samtykti samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til 2. viðgerð og mælir til at 
samtykkja eykajáttanina. 
 
Viðv. 172 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 173 
Vektvenjingarøki í ítróttarhøllini 
J.nr. 230022-15-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 23. oktober 2019 fyrispurning frá VÍF um at gera eitt 
vektvenjingarøki í ítróttarhøllini. 
 
VÍF hevur boðað frá, at ætlanin um at byggja vektvenjingarhøli omaná verandi køksskúr við 
síðuna av ítróttarhøllini er slept fyri fyrst. Í staðin verður arbeitt við at gera nýggjan køk og 
vektvenjingarhøli frá grundini. 
Inntil hendan útbyggingin er liðug, ynskir VÍF at gera eitt fyribils vektvenjingarøki inni í 
ítróttarhøllini. VÍF fíggjar og ger økið sjálvi í samráði við hallarvørðarnar. 
 
Nevndin mælir til at taka undir við ætlanunum. 
 
Viðv. 173 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 174 
Tilmæli um møguliga sølu av lendi til parkeringspláss 
J.nr. 234022-4-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 23. oktober 2019 tilmæli frá Teknisku nevnd um 
umsókn frá Høgna Johansen um loyvi til at keypa stykkið innan fyri húsini, matr. nr. 204, til at 
gera parkeringspláss á. 
 
Teknisku nevnd viðgjørdi í 2016 umsókn frá Høgna Johansen um loyvi til at keypa stykkið 
innan fyri húsini, matr. nr. 204, til at gera parkeringspláss á. Á fundi tann 23. oktober 2019 
tók nevndin málið upp til viðgerðar av nýggjum. 
 
Vísandi til umsókn frá mai 2016 mælti Tekniska nevnd Fíggjarnevndini til at selja Høgna 
Johansen neyðugt lendi til parkeringspláss innan fyri húsini, matr. nr. 204, Bakkavegur 21, og 
at byggisamtyktin verður broytt samsvarandi. 
 
Fíggjarnevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan. 
 
Viðv. 174 
Durita á Heygum skjeyt upp at taka undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd um at selja 
Høgna Johansen neyðugt lendi til parkeringspláss innan fyri húsini, matr. nr. 204, 
Bakkavegur 21, og at byggisamtyktin verður broytt samsvarandi. Sølukostnaðurin verður kr. 
250 fermeturin umframt tinglýsingarkostnað. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 22.30 
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