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Áðrenn fundin greiddi Pauli T. Petersen, borgarstjóri, frá, at síðani skráin er løgd, eru tvey 
nýggj mál innkomin: fyrra málið er 1. viðgerð av endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna 
Kommunu fyri 2020; seinna málið er tilmæli frá Paula T. Petersen, borgarstjóra, í sambandi 
við málið um framhald av Fjalsvegi – keyp av lendi 
Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um at loyva, at málini verða verður sett á skrá.  
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti. Málini verða sett á skrá sum mál ávikavist nr. 227 
og 228. 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 222 
Áseting av almennu fundardøgunum fyri 2021 
J.nr. 22022-3-2020 
 
Vegna nývalda bygdarráðið, sum tekur við 1. januar 2021, heitir Pauli T. Petersen, borgarstjóri, 
á bygdarráðið um at áseta almennu fundardagarnar hjá Vestmanna Bygdarráði fyri 2021 til 
hesar: 
 
 27. januar 25. august 

 24. februar 29. september 

 24. mars 27. oktober 

 28. apríl 24. november 

 26. mai 10. desember 

 16. juni  
 
Fundirnir byrja vanliga kl. 1900. 
 
Viðv. 222 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 223 
Tilmæli frá Mentanarnevndini í sambandi við standmynd av Ólavi á Heygum 
J.nr. 2000002-14-2020 
 
Mentanarnevndin viðgjørdi á fundi tann 17. november 2020 áheitan frá nevndini, ið arbeiðir 
við at fáa gjørt eina standmynd av Ólavi á Heygum. 
 
Ein standmyndanevnd hevur í fleiri ár arbeitt við at fáa gjørt eina standmynd av Ólavi á 
Heygum, og heitir á Vestmanna Bygdarráð um at gera økið uttan fyri niðaru brúnna um 
Fossá klárt til standmyndina. 
Endalig avtala er gjørd við Hans Paula Olsen og hansara fyrireikingar eru komnar so langt, at 
roknast kann við, at standmyndin verður liðug á sumri 2021. 
 
Nevndin mælir til, at Vestmanna Kommuna ger umbidna økið klárt til standmyndina. 
Kostnaðarmeting fyri arbeiðið skal gerast sum skjótast. 
 
Viðv. 223 
Á fundinum skjeyt John Zachariassen upp at leggja afturat tilmælinum frá Mentanarnevndini 
at kanna, um ein betri staðseting av standmyndini hevði verið á Brúðarheyggi. 
 
Tilmælið frá Mentanarnevndini við ískoytinum hjá John Zachariassen var einmælt samtykt. 
 
Mál 224 
Tilmæli frá Havnarnevndini um broytingar í reglugerðini fyri bátahylin. 
J.nr. 418102-1-2020 
 
Havnarnevdnin viðgjørdi á fundi tann 16. november 2020 uppskot um broytingar í 
reglugerðini fyri bátahylin. 
Vestmanna Bygdarráð samtykti á fundi tann 27. oktober 2020 at beina mál um broyting av 
reglugerðini fyri bátahylin aftur í Havnarnevndina. 
 
Nevndin mælir til at góðkenna uppskotið. 
 
Viðv. 224 
Á fundinum skjeyt Laila Haldansen upp at beina málið aftur í nevnd. 
Uppskotið hjá Lailu Haldansen var einmælt samtykt. 
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Mál 225 
2. viðgerð av fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2021 
J.nr. 30102-1-2020 
 
Viðv. 225 
Á fundi skjeyt Pauli T. Petersen, borgarstjóri, upp at samtykkja fíggjarætlanina fyri 
Vestmanna Kommunu fyri 2021 við 2. viðgerð við hesum ískoytum: 

 at barnafrádrátturin verður kr. 5.000,  
 at kommunuskattaprocentið lækkar niður í 21,25%  
 og at gjaldið fyri barnaansing verður óbroytt. 

 
Uppskotið var einmælt samtykt. 
 
Mál 227 
1. viðgerð av endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 
J.nr. 30102-1-2019 
 
Viðv. 227 
Uppskotið til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020 varð lagt fram. 
 
Mál 228 
Tilmæli frá Paula T. Petersen, borgarstjóra, í sambandi við málið um framhald av Fjalsvegi – 
keyp av lendi 
J.nr. 8201002-4-2020 
 
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, mælir til, at Vestmanna Bygdarráð heimilar umsitingini hjá 
kommununi at fráboða møguliga ognartøku av lendi burtur av matr. nr. 137b (Regin í 
Gerðinum) og 146a (Hans Elias Johannesen), um so verður, at tað ikki verður komið á mál 
við samráðingunum um endurgjald. 
 
Eigararnir hava í skrivum, dagf. 29. september 2020, fingið boðið 89 kr. fyri fermeturin fyri 
neyðugt lendi burtur av ognum teirra. 
 
Viðv. 228 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21.00 
 
 
 
Sign.: 
 
 
 
 Pauli T. Petersen Herit Magnussen Eyðun Hansen John Zachariassen 
 
 
 
 Laila Haldansen Ingi Olsen Durita á Heygum 


