
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð 
Bygdarráðsfundur  tann 29. september 2020, kl. 1900 

Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, John Zachariassen, Eyðun Hansen, Laila 
Haldansen, Durita á Heygum, Herit Magnussen og  
Símin Jákup Højsted 

Skrivari: Maud Poulsen 

 
 
 
 
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði Ingi 
Olsen tann 28. september 2020 frá, at honum barst frá at møta á fundinum. 
Símin Jákup Højsted fekk fundarboð tann 29. september 2020 og hann játtaði at møta.  
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 210 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Benadikt Olsen um keyp av lendi. 
J.nr. 8202002-5-2020 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. september 2020 umsókn frá Benadikt Olsen um 
keyp av lendi niðan fyri grundstykki hansara matr. nr. 88f, Flatnavegur 10, og um tilsøgn um 
byggiloyvi til bilhús. 
Nevndin mælir til at selja umsøkjaranum lendið í 1 metra breidd fram við Flatnavegi niðan fyri 
matr. nr. 88f. 
 
Viðv. 210 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 211 
Tilmæli frá Havnarnevndini um umsókn frá Vestmanna Bátafelag í sambandi við skúrarnar 
við bátahylin. 
J.nr. 2000002-8-2020 
 
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi tann 1. september 2020 umsókn frá Vestmanna Bátafelag 
um at Vestmanna Kommuna stuðlar við at lata felagnum 2 av ætlaðu skúrunum við bátahylin. 
Nevndin mælir til ikki at ganga umsóknini á møti. 
 
Viðv. 211 
Tilmælið var einmælt samtykt.
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Mál 212 
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um broyting í reglugerðini fyri kirkjugarðarnar í 
Vestmanna. 
J.nr. 431002-2-2020 
 
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. september 2020 uppskot til 
broyting av reglugerðini fyri  kirkjugarðarnar í Vestmanna. 
 
Fyri at eingin ivi skal vera, tá ið grøv skal gravast, ynskir Trivnaðar- og umhvørvisnevndin at 
broyta grein 4 í reglugerðini, so at hon verður soljóðandi: 
 

“§ 4 
Tá ið jarðarferð skal vera, ella urna skal verða gravsett, vendir avvarðandi sær til 
Vestmanna Kommunu.  
 
Einans tey, sum hava maka gravsettan í kirkjugarðinum við kirkjuna frammanundan, 
kunnu gravsetast har. 
Í báðum kirkjugørðunum er galdandi, at urnur kunnu gravsetast niður á kistulokið hjá 
einum avvarðandi. 
 
Jarðarferðin eigur at enda so, at gravarin kann gera gravstaðið liðugt, áðrenn dagur 
fer at halla.” 

 
Nevndin mælir til at samtykkja broytingina omanfyri. 
 
Viðv. 212 
Á fundinum setti Pauli T. Petersen fram broytingaruppskot og mælti til at samtykkja at beina 
málið aftur í Trivnaðar- og umhvørvisnevndina at viðgera umaftur. Broytingaruppskotið var 
einmælt samtykt. 
Atkvøtt var ikki um upprunaliga tilmælið. 
 
Mál 213 
Áheitan frá Heimatænastuni í VEKS í sambandi við skriv til Almannamálaráðið 
J.nr. 17202-2-2020 
 
Vestmanna Kommuna hevur móttikið skriv frá Heimatænastuni í VEKS, har ið heitt verður á 
bygdarráðini í samstarvinum um at taka støðu til skriv, har ið samstarvskommunurnar í 
Heimatænastuni í VEKS heita á Almannamálaráið um at broyta innihaldið í m.a. §4 stk. 1-5 
soleiðis, at kommunur fáa heimild til, sjálvar at avgera, um – og í givnum føri hvønn – tær 
ynskja kommunalt samstarv við; ella tær ynskja at reka økið uttan samstarv við aðrar 
kommunur. 
 
Viðv. 213 
Einmælt samtykt at taka undir við innihaldinum í skrivinum. 
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Mál 214 
Umraðfesting av fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 
30102-1—2020 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 23. september 2020 møguliga umraðfesting av 
fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 – ognartøka av matr. nr. 183a, Toftavegur 
21. 
Ognartøkan av matr. nr. 183a er nú tinglýst. 
Nevndin mælir til at játta kr. 600.000 til keyp av matr. nr. 183a umframt kr. 50.000 til 
tinglýsing v.m. Upphæddin verður umraðfest á verandi fíggjarætlan. 
 
Viðv. 214 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 215 
1. viðgerð av fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2021 
J.nr. 30102-1-2020 
 
Fíggjarnevndin samtykti á fundi tann 24. september 2019 at leggja uppskot til fíggjarætlan 
fyri Vestmanna Kommunu fyri 2021 fyri bygdarráðið til 1. viðgerð. 
 
Viðv. 215 
Uppskotið til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2021 varð lagt fram. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 22.00 
 
 
 
Sign.: 
 
 
 
 Pauli T. Petersen Eyðun Hansen Símin Jákup Højsted John Zachariassen 
 
 
 
 Laila Haldansen Herit Magnussen Durita á Heygum 
 


