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Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 229 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Ólavi Johannesen um loyvi til at keypa 4 metrar 
upp á neystalendið matr. nr. 21h. 
J.nr. 8202002-6-2020 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 1. desember 2020 umsókn frá Ólavi Johannesen um 
loyvi til at keypa 4 metrar upp á neystalendið matr. nr. 21h. 
Havnarnevndin og Fíggjarnevndin mæla til ikki at ganga umsóknini á møti. 
Fíggjarnevndin samtykti at beina málið í Teknisku nevnd. 
 
Tekniska nevnd mælir til at taka undir við tilmælunum frá Havnarnevndini og fíggjarnevndini 
um ikki at ganga umsóknini á møti. 
 
Viðv. 229 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 230 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um málið um útvegan av lendi til framhald av Fjalsvegi. 
J.nr. 8201002-4-2020 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 1. desember 2020 mál um útvegan av lendi til framhald 
av Fjalsvegi. 
 
Kristian Haldansen hevur játtað at selja neyðugt lendi fyri 89,- kr. fermeturin. 
 
Fundur hevur verið við Regin í Gerðinum og Jens Ivan í Gerðinum. Teir siga seg vilja selja 
undir eini av hesum fyritreytum: at kommunan: 

 keypir umsøkta lendið til framhald av Fjalsvegi fyri 200 kr./fermeturin 
 keypir allan henda partin av matr. nr. 137b fyri 89 kr./fermeturin 
 letur byggibúgvið grundstykki í býti fyri allan henda partin av matr. nr. 137b 

 
Hans Elias Johannesen hevur ikki svarað aftur upp á áheitan um fund. 
 
Nevndin mælir til ikki at taka undir við uppskotunum frá Regin í Gerðinum og Jens Ivan í 
Gerðinum. 
Nevndin mælir til at fara undir ognartøku av neyðugum lendi til framhald av Fjalsvegi. 
 
Viðv. 230 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 231 
Tilmæli frá Havnarnevndini um uppskot um broytingar í reglugerðini fyri bátahylin. 
J.nr. 418102-1-2020 
 
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi tann 30. november 2020 uppskot um broytingar í 
reglugerðini fyri bátahylin. 
Vestmanna Bygdarráðs samtykti á fundi tann 24. november 2020 at beina málið aftur í 
nevndina. 
 
Reglugerðin varð gjøgnumgingin og ymsar rættingar gjørdar. 
Nevndin mælir til at góðkenna reglugerðina. 
 
Viðv. 231 
Laila Haldansen mælti til at taka undir tilmælinum við hesum broytingum: 

 Fyrsta punkt í grein 1 verður broytt til: Bátar, sum søkja um pláss í bátahylinum í 
Vestmanna, skulu góðkennast av Vestmannahavnar Havn  

 Grein 15 Leigan fyverður soljóðandi: Leigan fyri ri avbygdarbátar er 50,- kr. um dagin, 
tó ongantíð minni enn kr. 500. Hetta er galdandi, um bátur liggur í meira enn eina 
viku. Hetta er eisini galdandi fyri avbygdarbátar, sum fáa pláss sambært grein 4. 
Hetta er ikki galdandi fyri avbygdabátar, sum hava pláss sambært grein 1. 

 
Tilmælið við broytingum var einmælt samtykt. 
 
Mál 232 
Tilmæli frá Havnarnevndini um uppskot frá Vestmannahavnar Havn um leigugjøld fyri bingjur, 
skúrar o.l. 
J.nr. 8216002-3-2020 
 
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi tann 30. november 2020 uppskot frá Vestmannahavnar 
Havn um leigugjøld fyri bingjur, skúrar o.l. 
 
Leigugjøldini vórðu gjøgnumgingin og ymsar broytingar gjørdar. 
Nevndin mælir til at góðkenna leigugjøldini. 
Samtykt varð at taka upp samráðingar við Vestmanna Seafood um møguliga víðkan av 
leigulendinum omaneftir soleiðis, at slogvbingjurnar frammanfyri standa á leigulendi. 
 
Viðv. 232 
Herit Magnussen skjeyt upp at skoyta upp í tilmælið frá Havnarnevndini at heita á Teknisku 
nevnd um at orða eina reglugerð fyri lutir á almennum øki. 
 
Tilmælið við ískoytinum hjá Herit Magnussen var einmælt samtykt
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Mál 233 
Tilmæli frá Mentanarnevndini um verandi samstørv millum Vestmanna Kommunu og Kvívíkar 
Kommunu. 
J.nr. 17152-2-2020 
 
Mentanarnevndin viðgjørdi á fundi tann 1. desember 2020 verandi sáttmála um 
skúlasamstarv millum Vestmanna Kommunu og Kvívíkar Kommunu, og samstarvsavtaluna 
millum kommunurnar báðar. 
Báðir sáttmálar vórðu undirskrivaðir 13. august 2010, og eru sostatt 10 ára gamlir. 
 
Nevndin samtykti at mæla til at fara í samráðingar við Kvívíkar Kommunu um nýggjan 
sáttmála um skúlasamstarv millum Vestmanna Kommunu og Kvívíkar Kommunu, og um 
nýggja samstarvsavtalu millum kommunurnar báðar. 
 
Viðv. 233 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 234 
Tilmæli frá fíggjarnevndini um umsókn um stuðul til verkætlanina Føroyski talukennarin. 
J.nr. 2000002-16-2020 
 
Fíggjarnevndin hjá Vestmanna Bygdarráðið viðgjørdi á fundi tann 2. desember 2020 umsókn 
um stuðul til verkætlanina Føroyski talukennarin. 
 
Grunnurin føroyski talukennarin søkir um stuðul til verkætlanina “føroyski talukennarin”. 
Endamálið við verkætlanini er at fáa teldur og telefonir til at kunna skriva talað føroyskt. 
 
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti og játta kr. 23.872. 
 
Viðv. 234 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 235 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um 2. viðgerð av endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna 
Kommunu fyri 2020. 
30102-1-2020 
 
Fíggjarnevndin hjá Vestmanna Bygdarráðið umrøddi á fundi tann 2. desember 2020 uppskot til 
endurskoðaðu fíggjarætlanina fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020. 
 
Nevndin samtykti at leggja uppskotið fyri bygdarráðið til 2. viðgerð, og mælir bygdarráðnum 
til at samtykkja uppskotið til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2020. 
 
Viðv. 235 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.00 
 
 
 
Sign.: 
 
 
 
 Pauli T. Petersen Herit Magnussen Eyðun Hansen John Zachariassen 
 
 
 
 Laila Haldansen Ingi Olsen Durita á Heygum 


