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Áðrenn fundin greiddi Pauli T. Petersen, borgarstjóri, frá, at síðani skráin er løgd, er eitt nýtt mál 
innkomið: uppskot til tilbúgvingarætlan fyri Vestmanna Kommunu. 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. 204. 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Eyðun Hansen fór av fundinum vegna ógegni. 
 
Mál 196 
Tilmæli frá Teknisku nevnd og Havnarnevndini um fyrispurning frá Eyðun Hansen, bygdarráðslimi, um 
møguligan felags leist fyri bygging av neystunum í grótbrotinum í Stóragerði 
J.nr. 230022-7-2020 
 
Tekniska nevnd og Havnarnevndin viðgjørdu á fundi tann 19. mai 2020 fyrispurning frá Eyðun 
Hansen, bygdarráðslimi, um møguligan felags leist fyri bygging av neystunum í grótbrotinum í 
Stóragerði. 
Eyðun Hansen, limur í Havnarnevndini, var ikki við til viðgerðina av málinum. 
Nevndirnar mæla til, at neystini skulu hava eins tekju. Annars seta nevndirnar ikki onnur krøv enn, at 
byggingin skal fylgja byggisamtyktini. 
 
Viðv. 196 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Eyðun Hansen komin aftur á fund. 
 
Mál 197 
Tilmæli frá Teknisku nevnd og Havnarnevndini um mál frá Havnarnevndini um burturbeining av tilfari – 
á sjógv ella aðrastaðni 
J.nr. 701062-1-2020 
 
Tekniska nevnd og Havnarnevndin viðgjørdu á fundi tann 19. mai 2020 mál frá Havnarnevndini um 
burturbeining av tilfari – á sjógv ella aðrastaðni. 
 
Nevndirnar mæla til: 

 at siga leigumálini upp, sum eru ímillum leiguøkini hjá Siggert Nielsen og Jóni Durhuus 
 at kanna møguleikan fyri at flyta leiguøkið hjá Jóni Durhuus út móti leiguøkinum hjá Siggert 

Nielsen 
 at Havnarnevndin ger eina ætlan fyri økið. 

 
 
Viðv. 197 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 198 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Dánjal Jákup Andreasen og Jákup á Rógvu um umskipan 
uttangarðs ímillum matr. nr. 10a og 108f. 
J.nr. 104002-5-2020 
 
Tekniska nevnd  viðgjørdi á fundi tann 19. mai 2020 umsókn frá Dánjal Jákup Andreasen og Jákup á 
Rógvu um umskipan uttangarðs ímillum matr. nr. 10a og 108f. 
 
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini. 
 
Viðv. 198 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 199 
Ársroknskapurin hjá Vestmanna Kommunu fyri 2019.  
J.nr. 32002-1-2020 
 
Viðv. 199 
Á fundinum skeyt Pauli T. Petersen, borgarstjóri, upp at samtykkja ársroknskapin fyri Vestmanna 
Kommunu fyri 2019. 
 
Uppskotið var einmælt samtykt. 
 
Mál 200 
Bátastevnunevndin, umsókn um stuðul til BS 2020 
J.nr. 2000002-2-2020 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. mai 2020 umsókn frá Bátastevnunevndini um stuðul til 
Bátastevnuna 2020. 
 

BS 2020 verður í ár hildin í fjarstøðu tann 23. mai. Skipað verður fyri undirhaldi og tónleiki, sum verður 
varpað út á FaceBook og heimasíðuni. Eisini verður møguleiki at keypa sær búff, sum verður etin 
heima, í húsvogninum ella í bátinum á vágni. 
Søkt verður um stuðul á kr. 50.000 til BS 2020. Alt yvirskotið frá stuðlunum til BS 2020 fer óskerdur til 
ungdómsdeildina hjá VÍF. 
Grundað á, at málið hevði skund, samtykti nevndin í telefonsamrøðum tann 15. mai 2020 at játta kr. 
10.000 í stuðli til Bátastevnuna 2020. 
Nevndin samtykti at leggja umsóknina um kr. 50.000 í stuðli til Bátastevnuna fyri bygdarráðið til 
støðutakan. 
 
Viðv. 200 
Eitt samt bygdarráð samtykti at halda fast í at stuðla Bátastevnuna 2020 við kr. 10.000. 
Bygdarráðið samtykti somuleiðis at játta hinar kr. 40.000 beinleiðis sum gávu til VÍF. 
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Mál 201 
Kappróðrarnevndin hjá VÍF, umsókn um stuðul 
J.nr. 2000002-2-2020 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 20. mai 2020 umsókn frá kappróðrarnevndini hjá VÍF, umsókn 
um stuðul í sambandi við Fjarðastevnukappróðurin. 
 
Kappróðrarnevndin hjá VÍF søkir um stuðul í sambandi við Fjarðastevnukappróðurin. Søkt verður um 
stuðul til keyp av heiðursmerkjum og steypum til ársins Fjarðastevnukappróður. Stuðulin verður 
nevndur við handanina og hartil graveraður á medaljunar og steypini. Kostnaðurin liggur vanliga um 
uml. kr. 12.000. 
Nevndin samtykti at mæla bygdarráðnum til at ganga umsóknini á møti og játta stuðul á  
kr. 12.000. 
 
Viðv. 201 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 202 
Ognartøka av ognini matr. nr. 183a, Toftavegur 21 
J.nr. 8202002-1-2020 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. mai 2020 málið um ognartøku av ognini matr. nr. 183a, 
Toftavegur 21. 
 
Vestmanna Bygdarráð samtykti á fundi 10. desember 2019 at fara undir tilgongdina at ognartaka 
matr.nr. 183a. Tilgongdin hevur ikki borið á mál og tí heitir advokaturin hjá kommununi á Vestmanna 
Bygdarráð um formliga at samtykkja at ognartaka ognina  
matr.nr. 183a. 
Nevndin samtykti at mæla bygdarráðnum til at samtykkja at ognartaka ognina matr.nr. 183a. 
 
Viðv. 202 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 203 
Endurskoðað fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 
J.nr. 30102-1-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. mai 2020 málið um endurskoðaða fíggjarætlan fyri 
Vestmanna Kommunu fyri 2020. 
 
Á fundinum vóru møguligar umraðfestingar og sparingar á fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu 
fyri 2020 gjøgnumgingnar. 
Nevndin samtykti at leggja uppskot til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 
fyri bygdarráðið til 1. viðgerð. 
 
Viðv. 203 
Uppskotið til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 varð lagt fram. 
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Mál 204 
Uppskot til tilbúgvingarætlan og váðameting fyri Vestmanna Kommunu. 
J.nr. 1400002-3-2020 
 
Viðv. 204 
Á fundinum mælti Pauli T. Petersen, borgarstjóri, til at góðkenna uppskotið og senda tað inn til 
góðkenningar. 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 22.30 
 
 
 
Sign.: 
 
 
 Pauli T. Petersen Ingi Olsen Eyðun Hansen John Zachariassen 
 
 
 
 Laila Haldansen Herit Magnussen Durita á Heygum 


