
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð 
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Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, John Zachariassen, Eyðun Hansen,  
Ingi Olsen, Laila Haldansen og Durita á Heygum 

Skrivari: Maud Poulsen 

 
 
 
 
Beint áðrenn fundin boðaði Herit Magnussen frá, at henni barst frá at møta á fundinum. 
Umsitingin fekk ikki fatur á varaliminum. Tískil møtti eingin fyri Herit Magnussen. 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 217 
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 5. oktober 2020 uppskot til broyting av 
reglugerðini fyri  kirkjugarðarnar í Vestmanna. 
 
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin mælir til 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.  
 
Flestu nýggju gravstøð verða grivin í kirkjugarðinum á Knúgvum. Einans tey, sum 
frammanundan hava maka gravsettan í kirkjugarðinum við kirkjuna, kunnu 
gravsetast har. 
Urnur kunnu gravsetast í báðum kirkjugørðunum. Kommunuskrivstovan ávísir 
gravstað. 
 
Jarðarferðin eigur at enda so, at gravarin kann gera gravstaðið liðugt, áðrenn dagur 
fer at halla.” 

 
Viðv. 217 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 218 
Tilmæli frá Havnarnevndini um broyting í reglugerðini fyri bátahylin. 
J. nr. 418102-1-2020 
 
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi 5. oktober 2020 uppskot frá Agnar Joensen, 
havnarumsjónarmanni, um broyting í reglugerðini fyri bátahylin. 
 
Bygdarráðið samtykti á fundi 25. februar 2020 at krevja, at bátar, sum eru longur enn 4 metrar, 
skulu vera tryggjaðir fyri at fáa pláss í bátahylinum. 
 
Nevndin mælir til at seta í reglugerðina,  

 at tað er strangliga bannað at sveisa, bolta og bora í bátabrúgvar og armar uttan í 
samráð við havnarumsjónarmannin 

 at tað er strangliga bannað at seta smyrjiolju, akkumolatorar og ruska annars á 
bátabrúgvarnar og á økið við bátahylin. Víst verður til Skilagátt. 

 at grein 14 verður broytt til soljóðandi: Um pláss er í bátahylinum, kunnu avbygdabátar 
fáa bátapláss. Leigan fyri avbygdabátar er 75,- kr um dagin. Hetta er eisini galdandi fyri 
avbygdabátar, sum fáa pláss sambært grein 4. 

 at nýggj grein 15 verður soljóðandi: uppsagnartíðin fyri vestmannabátar er 3 mánaðir 
og fyri avbygdabátar 1 mánaður. 

 
Viðv. 218 
Á fundinum skjeyt Laila Haldansen upp at beina málið aftur í nevnd. 
Uppskotið hjá Lailu Haldansen var einmælt samtykt. 
 
Mál 219 
Tilmæli frá fíggjarnevndini um umraðfesting av fíggjarætlanini fyri 2020 – Vestmannahavnar 
Havn 
J.nr. 30102-1-2019 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 13. oktober 2020 tilmæli frá Havnarnevndini um 
umraðfesting á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri 2020 á tilsamans kr. 150.000 til ymiska 
útgerð og umvælingar á havnarøkinum. 
 
Fíggjarnevndin samtykti at mæla til at játta tilsamans kr. 40.000 á endurskoðaðu fíggjarætlanini 
fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020. 
 
Upphæddirnar verða býttar soleiðis: 

 kr. 30.000 skifta skifta og seta nýggj eygu til dekk í kaikantin 
 kr. 10.000 ábøtur á tekjuna á Havnarskrivstovuni 

 
Viðv. 219 
Tilmælið var einmælt samtykt við 1. viðgerð. 
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Mál 220 
Tilmæli frá fíggjarnevndini um umraðfesting av fíggjarætlanini fyri 2020 – lastbilur og 
vatnreinsiverkið 
J.nr. 30102-1-2019 
 
Á ráðleggingardøgunum 22. – 24. oktober 2020 var avtalað, at nýggjur lastbilur og nýggj UV-
ljósskipan og útskifting av rørum á vatnreinsiverkinum skuldi setast í verk alt fyri eitt. 
 
Tí verður skotið upp, at upphæddirnar: 

 lastbilur: kr. 1.200.000 
 útskifting av rørum á vatnreinsiverkinum: kr. 440.000 
 útskifting av UV-ljósskipan á vatnreinsiverkinum: kr. 369.000 
 Tilsamans: kr. 2.009.000 

 
verða fíggjaðar á endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri 2020 soleiðis, at upphæddirnar vera 
játtaðar av kontum, sum ikki verða brúktar í ár. 
 
Viðv. 220 
Eitt samt bygdarráð samtykti við 1. viðgerð at játta tilsamans kr. 1.640.000 á endurskoðaðu 
fíggjarætlanini fyri 2020.  

 lastbil: kr. 1.200.000 
 útskifting av rørum á vatnreinsiverkinum: kr. 440.000 

Tilsamans: kr. 1.640.000 
 
Somuleiðis samtykti bygdarráðið einmælt at seta tilsamans kr. 369.000 (útskifting av UV-
ljósskipan á vatnreinsiverkinum) á fíggjarætlanina fyri Vestmanna Kommunu fyri 2021. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21.00 
 
 
 
Sign.: 
 
 
 
 Pauli T. Petersen Eyðun Hansen John Zachariassen 
 
 
 
 Laila Haldansen Ingi Olsen Durita á Heygum 


