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Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 138 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Dánjal Jákup Andreasen um marknaumskipan 
ímillum matr. nr. 9c, 10a, 20c og 164a. 
J. nr. 104002-2-2019 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 23. apríl 2019 umsókn frá Dánjal Jákup Andreasen um 
marknaumskipan ímillum matr. nr. 9c (Ann K. Andreasen, 10a (Jákup á Rógvi), 20c (Dánjal 
Jákup Andreasen) og 164a (uttangarðs hjá Jákup á Rógvi). 
 
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini. 
 
Viðv. 138 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 139 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um staðseting av gongubreyt á Ovara Vegi og inneftir. 
J.nr. 501082-2-2018 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 23. apríl 2019 staðseting av 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. 
 
Nevndin mælir til at broyta samtyktina frá seinasta bygdarráðsfundi (mál nr. 131 á fundinum  
26. mars 2019), soleiðis at gongubreytin frá Gerðisheyggi inn til høvdina innan fyri Ovara 
Veg 41 verður í ovara borði. 
 
Viðv. 139 
Á fundinum 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. 
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Mál 140 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um Umsókn frá Kristjan Johansen um loyvi til umbygging av 
húsunum á matr. nr. 166, Toftavegur 30. 
J. nr. 230022-8-2019 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 23. apríl 2019 umsókn frá Kristjan Johansen um loyvi til 
umbygging av húsunum á matr. nr. 166, Toftavegur 30. 
 
Nevndin mælir til at broyta byggisamtyktina fyri matr. nr. 166 frá sethúsaøki til miðstaðarøki 
soleiðis, at ætlanin um at brúka húsini til gisting kann fremjast. 
Um meiriluti ikki er fyri at broyta byggisamtyktina, mælir nevndin til ikki at ganga umsóknini 
um loyvi til umbygging á møti. 
Um meiriluti er fyri at broyta byggisamtyktina, verður umsóknin um loyvi til umbygging tikin 
uppaftur í nevndini. 
 
Viðv. 140 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 141 
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvøvisnevndini um liðigtgerð av arbeiðnum við økið niðan fyri 
Johnsa handil og út móti keiini. 
J.nr. 8211002-1-2019 
 
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann 18. mars 2019 málið um liðugtgerð av 
arbeiðnum við økið niðan fyri Johnsa handil og út móti keiini. 
 
Nevndin mælir til, at skráningurin á sunnaru síðu frá benkrunum og út móti brúnni verður 
laðaður og at nakrir benkur og møguliga nakrir runnar verða settir í skráningin eisini. 
 
Nevndin mælir harafturat til, at millum grasið móti sjónum og gøtuna verður ein kantur av 
steini ella viði gjørdur eftir øllum strekkinum frá krókinum niðan fyri Bakkaveg 21 og út móti 
brúnni, hetta so gras ikki veksur inn á gøtuna.  
 
Viðv. 141 
Á fundinum skjeyt Ingi Olsen upp at beina málið aftur í nevnd. 
Atkvøtt var um uppskotið hjá Inga Olsen. Uppskotið var einmælt samtykt. 
Atkvøtt var ikki um tilmælið hjá nevndini. 
 
Mál 142 
Umsókn frá bátastevnunevndini um stuðul til Bátastevnuna 2019. 
J.nr. 2015002-3-2017 
 
Bátastevnunevndin søkir í skrivi dagf. 4. februar 2019 um kr. 50.000 í stuðli til Bátastevnuna 
2019. 
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Viðv. 142 
Pauli T. Petersen skjeyt upp at samtykkja at játta kr. 50.000 í stuðli til Bátastevnuna 2019. 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21.45 
 
 
 
Sign.: 
 
 
 
 Pauli T. Petersen  Ingi Olsen Eyðun Hansen John Zachariassen 
 
 
 
 Laila Haldansen Herit Magnussen Durita á Heygum 
 
 
 
 


