
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð 
Bygdarráðsfundur tann 25. februar 2020 kl. 19.00 
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Ingi Olsen, Eyðun Hansen,  

Durita á Heygum, Laila Haldansen og Herit Magnussen 
Skrivari: Maud Poulsen 

 
 
 
John Zachariassen møtti ikki. 
 
Áðrenn fundin greiddi Pauli T. Petersen, borgarstjóri, frá, at síðani skráin er løgd, er eitt nýtt 
mál innkomið: umsókn frá Magnus Helgason Matras um hýruvognsloyvi. Borgarstjórin heitti á 
bygdarráðið um at loyva, at málið verður sett á skrá. Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á 
møti. Málið verður sett á skrá sum mál nr. 190. 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 186 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Jónsvein og Gunnar Mikkelsen um sundurbýti av 
matr. nr. 5 og 60a. 
J.nr. 104002-2-2020 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 18. februar 2020 umsókn frá Jónsvein og Gunnar 
Mikkelsen um sundurbýti av matr. nr. 5 og 60a. 
 
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini. 
 
Viðv. 186 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Ingi Olsen farin at fundinum vegna ógegni. 
 
Mál 187 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Erlu A. Olsen um sundurbýti av matr. nr. 319a. 
J.nr. 104002-3-2020 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 18. februar 2020 umsókn frá Erlu A. Olsen um 
sundurbýti av matr. nr. 319a. 
 
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini. 
 
Viðv. 187 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Ingi Olsen komin aftur á fund. 
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Mál 188 
Tilmæli frá Havnarnevndini um áheitan frá Agnar Joensen, havnarumsjónarmanni um ískoyti til 
reglugerðina fyri bátahylin. 
J.nr. 418102-1-2020 
 
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi tann 17. februar 2020 áheitan frá Agnar Joensen, 
havnarumsjónarmanni, um at seta í reglugerðina fyri bátahylin, at bátar, sum eru meira enn 4 
metrar langir, skulu vera tryggjaðir fyri at fáa pláss í bátahylinum. 
 
Nevndin mælir til at taka undir við áheitanini frá havnarumsjónarmanninum. 
 
Viðv. 188 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 190 
Tilmælið frá borgarstjórunum um umsókn frá Magnus Helgason Matras, MM Tours, um 
hýruvognsloyvi 
J.nr. 2211002-1-2014 
 
Magnus Helgason Matras, MM Tours, søkir um hýruvognsloyvi. 
 
Kunngerð nr. 33 frá 30. mars 1983 um eina standard hýruvognsreglugerð, sum broytt við 
kunngerð nr. 139 frá 7. desember 1990, heimilar kommunum at geva hýruvognsloyvi. 
 
Umsitingin mælir til at játta hýruvognsloyvið, treytað av at øll onnur loyvir eru í lagi, m.a. at 
umsøkjarin hevur førarabræv til fólkaflutingin móti gjaldið. Loyvið eigur at vera givið fyri 5 ár í 
senn. 
 
Viðv. 190 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 20.30 
 
 
 
Sign.: 
 Pauli T. Petersen Ingi Olsen Eyðun Hansen 
 
 
 
 Laila Haldansen Herit Magnussen Durita á Heygum 


