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Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur 
Eyðun Hansen boðað frá, at honum barst frá at møta á fundinum, tí hann er burturstaddur. 
1. tiltakslimur John Zachariassen fekk fundarboð tann 22. februar, og játtaði at møta. 
 
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal 
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimi eru loknar. 
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av John Zachariassen sum 
tiltakslimur. 
 
Áðrenn fundin greiddi Pauli T. Petersen, borgarstjóri, frá, at síðani skráin er løgd, er eitt nýtt 
mál innkomið: Grótbrúgv. 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. 10. 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 10 
Tilmæli frá umsitingini um heimild at undirskriva skjøl viðvíkjandi keypi og sølu av fastari ogn 
o.t. 
J.nr. 15152-1-2021 
 
Sambært § 44 stk. 2 í kommunustýrislógini (ll. nr. 87 frá 2000 við seinni broytingum) skulu 
skjøl viðvíkjandi keypi og sølu av fastari ogn o.t. vera undirskrivað av borgarstjóranum og 
einum persóni, sum kommunustýrið hevur heimilað til tess. 
 
Mælt verður til at geva Maud Poulsen, kommunuskrivara og Bjørg á Rógvi, varaborgarstjóra, 
heimild til saman við Paula T. Petersen, borgarstjóra, at undirskriva skjøl viðvíkjandi keypi og 
sølu av fastari ogn o.t. 
 
Viðv. 10 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Laila Haldansen fór av fundinum vegna ógegni, og luttók tí ikki í viðgerðini av máli 11. 
 
Mál 11 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Paulu Doris Hansen um sundurbýti av matr. nr. 
7a. 
J.nr. 104002-1-2021 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi tann 16. februar 2021 umsókn frá Paulu Doris Hansen um 
sundurbýti at matr. nr. 7a. 
 
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini. 
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Laila Handansen komin aftur á fund. 
 
Viðv. 11 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 12 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um áheitan og tilmæli frá Bjørn á Heygum um ognartøku av lendi 
burtur av ogn hansara matr. nr. 264a. 
J.nr. 8301002-5-2019 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 16. februar 2021 áheitan og tilmæli frá Bjørn á 
Heygum um at ognartaka lendi burtur av ogn hansara matr. nr. 264a, sum er farið undir 
breiðking av Ovara Vegi. 
 
Nevndin mælir til at fara undir ognartøku. 
 
Viðv. 12 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 13 
Tilmæli frá Havnarnevndini um broyting í reglugerðini fyri bátahylin 
J.nr. 418102-1-2020 
 
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi tann 17. februar 2021 áheitan frá Agnar Jeosen, 
havnarumsjónarmanni, um at taka reglugerðina fyri bátahylin upp til nýggja viðgerð. Serliga 
er tað grein 5, sum ynskiligt er at hyggja nærri eftir. 
 
Nevndin mælir til at broyta grein 5 í reglugerðini soleiðis, at bátapláss verður broytt til breidd 
av báti, og at leigan verður 100 kr. árliga fyri hvørjar 10 cm, báturin er breiður, tó ongantíð 
minni enn 1.500 kr. 
 
Viðv. 13 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 14 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um fyrispurning frá Brandi Eyðbjørnsson, tannlækna, um broyting 
í avtaluni um barna- og ungdómstannrøkt 
J.nr. 1621002-1-2020 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 17. februar 2021 fyrispurning frá Brandi Eyðbjørnsson, 
tannlækna, um at broyta avtaluna um barna- og ungdómstannrøkt, soleiðis at ársgjaldið fyri 
hvørt barn er íroknað boylaviðgerð. 
 
Nevndin mælir til at broyta avtaluna til eisini at umfata boylaviðgerð. 
 
Viðv. 14 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 15 
2. viðgerð av møguligari eykajáttan til framhald av Fjalsvegi 
J.nr. 501022-3-2020 / 30102-1-2020 
 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um 2. viðgerð av máli um eykajáttan á fíggjarætlanini fyri 2021 – 
framhald av Fjalsvegi. 
Vestmanna Bygdarráð samtykti á fundi tann 27. januar 2021 við 1. viðgerð tilmæli frá 
Fíggjarnevndini um at veita eykajáttan til framhald av Fjalsvegi á kr. 6.200.000 á 
endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2021.  
  
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 17. februar 2021 og samtykti at mæla 
bygdarráðnum til at samtykkja málið við 2. viðgerð. 
 
Viðv. 15 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 16 
2. viðgerð av møguligari eykajáttan til liðugtgerð av Niðara Vegi á Fitjum 
J.nr. 30102-1-2020 
 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um 2. viðgerð av máli um eykajáttan á fíggjarætlanini fyri 2021 – 
liðugtgerð av Niðara Vegi á Fitjum. 
Vestmanna Bygdarráð samtykti á fundi tann 27. januar 2021 við 1. viðgerð tilmæli frá 
Fíggjarnevndini um at veita eykajáttan til liðugtgerð av Niðara Vegi á Fitjum á kr. 650.000 á 
endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2021.  
  
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 17. februar 2021 og samtykti at mæla 
bygdarráðnum til at samtykkja málið við 2. viðgerð. 
 
Viðv. 16 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Mál 18 
Byggilinjurnar á Grótbrúgv 
 
Sókn Advokatar hava gjørt eina løgfrøðiliga meting av, hvørjar avleiðingar tað kann fáa, um 
broytingar verða gjørdar í serstøku byggisamtyktini fyri Grótbrúgv og eisini av, um frávik 
kunnu gerast, uttan at byggisamtyktin verður broytt. 
 
Viðv. 18 
Bjørg á Rógvi, forkvinna í Teknisku nevnd, skjeyt upp at samtykkja ikki at gera broytingar í 
serstøku byggisamtyktini fyri Grótbrúgv. 
Uppskotið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt. 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.00 
 
 
Sign.: 
 
 Pauli T. Petersen Bjørg á Rógvi Sára Jógvansdóttir Eyðun Hansen 
 
 Laila Haldansen Anja Haldansen Ingi Olsen 


