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Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
 
Mál 205 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um leigulendir inni á Fjørð 
J.nr. 8216002-1-2019 og 8216002-4-2019 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi tann 9. juni 2020 leigulendir inni á Fjørð. Fráboðanir eru komnar frá 
P/F VestPack og Sp/f Røkt í samband við áhuga í leigulendi Inni á Fjørð. 
Nevndin mælir til at góðkenna uppskotið til skipan av økinum, dagf. 9. juni 2020. 
 
Viðv. 205 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 206 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um byggilinjurnar í útstykkingini á Grótbrúgv 
J.nr. 234022-1-2018 og 230022-1-2019 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi tann 9. juni 2020 byggilinjurnar á Grótbrúgv. Vestmanna Bygdarráð 
samtykti á fundi 26. mai 2020 at heita á Teknisku Nevnd um at at gera eitt tilmæli til Bygdarráðið at 
taka støðu til. 
Nevndin mælir til at halda fast við verandi byggilinjur í útstykkingini á Grótbrúgv. 
 
Viðv. 206 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 207 
Tilmæli frá Havnarnevndini um loyvi at fylla grót og annað tilfar á sjógv uttan fyri Holmsbakka. 
J.nr. 701062-1-2020 
 
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi tann 8. juni 2020 skriv frá Eyðun Hansen, bygdarráðslimi, um ikki at 
fylla upp innan fyri garðin í grótbrotinum í Stóragerði, men heldur at fylla út á sjógv fyri at vaksa um 
møguleikan fyri útbýgging á keiini. 
Nevndin mælir til at geva loyvi til at fylla grót og annað tilfar (gott tilfar, ið kann brúkast sum ífylla) á 
sjógv uttan fyri Holmsbakka og innan fyri ferjuleguna Inni á Fjørð, men at hetta í hvørjum einstøkum 
føri skal vera gjørt í samráð við arbeiðsformanning og havnarumsjónarmannin. 
 
Viðv. 207 
Pauli T. Petersen skeyt upp at samtykkja: 

 at rudda økið uttan fyri Holmsbakka áðrenn Fjarðastevnuna í ár, 
 at fylla grót og annað tilfar (gott tilfar, ið kann brúkast sum ífylla) á sjógv uttan fyri Holmsbakka, 

men at hetta í hvørjum einstøkum føri skal vera gjørt í samráð við arbeiðsformannin og 
havnarumsjónarmannin, 

 at umsitingin, havnarumsjónarmaðurin og Havnarnevndin fyrireika eina ætlan fyri økið uttan 
fyri Holmsbakka. 

 
Atkvøtt var fyrst um uppskotið hjá Paula T. Petersen. Uppskotið var einmælt samtykt, og tískil var ikki 
atkvøtt um upprunaliga tilmælið. 
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Mál 208 
Endurskoðað fíggjarætlan fyri 2020 
J.nr. 30102-1-2019 
 
Fíggjarnevndin hevði á fundi tann 17. juni 2020 2. viðgerð av uppskoti til endurskoðaða fíggjarætlan 
fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020. 
Nevndin samtykti at leggja uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 
fyri bygdarráðið til 2. viðgerð og mælir til, at uppskotið verður samtykt. 
 
Viðv. 208 
Uppskotið var samtykt við 2. viðgerð. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 22.00 
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 Pauli T. Petersen Ingi Olsen Eyðun Hansen John Zachariassen 
 
 
 
 Laila Haldansen Herit Magnussen Durita á Heygum 


