
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð 
Bygdarráðsfundur  tann 16. juni 2021, kl. 19.00 
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Bjørg á Rógvi, Sára Jógvansdóttir,  

Eyðun Hansen, Laila Haldansen, Anja Haldansen, Ingi Olsen  
Skrivari: Maud Poulsen 
 

 
 
 
Áðrenn fundin greiddi Pauli T. Petersen, borgarstjóri, frá, at síðani skráin er løgd, er eitt nýtt 
mál innkomið: Umsókn frá Hjartvard Kjærbæk og Eydnu Larsen um sundurbýti ímillum ognir 
teirra. 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. 38. 
 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
 
Mál 31 
Tilmæli frá Teknisku nevnd um innkomin mótmæli ímóti broyting av byggisamtyktini. 
J.nr. 102002-3-2021 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 8. juni 2021 innkomin mótmæli ímóti broyting av 
byggisamtyktini: 

• frá Duritu Djurhuus, adv., vegna Gunnar Isaksen og Ásu Samuelsen 
• frá Óla Jákup Hansen og Jóhannus á Rógvu 

 
Bæði mótmælini snúgva seg um ætlaðu broytingina á ásetingunum fyri miðstaðarøkið á matr. 
nr. 64a. 
 
Nevndin mælir til at halda fast við ætlaðu broytinarnar í byggisamtyktini. 
 
Viðv. 31 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
 
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, fór av fundinum vegna ógegni. 
 
Mál 32 
Umsókn frá Paula T. Petersen og Barbaru Brattaberg um sundurbýti av matr. nr. 77 
J.nr. 104002-4-2021 
 
Viðv. 32 
Á fundinum skeyt Bjørg á Rógvi upp at samtykkja at viðmæla umsóknini. 
Uppskotið var einmælt samtykt 
 
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, komin aftur á fund. 
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Mál 33 

Tilmæli frá Fíggjarnevndini um avtalu millum Vestmanna Kommunu og Nám  
um undirvísingartilfar í fólkaskúlanum 
J.nr. 1700002-3-2020 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 9. juni 2021 uppskot til avtalu millum Vestmanna 
Kommunu og Nám um undirvísingartilfar í fólkaskúlanum 
 
Avtalan  umfatar undirvísingartilfar (á pappíri og talgilt), talgildar loysnir og undirvísingarportalin 
Snar. Árligi kostnaðurin fyri Vestmanna Kommunu verður umleið kr. 200.000. Meginparturin av 
upphæddini kann mótroknast á játtanini fyri Vestmanna Skúla. 
 
Nevndin samtykti at mæla bygdarráðnum til at undirskriva avtalu við Nám um 
undirvísingartilfar til fólkaskúlan. 
 
Viðv. 33 
Tilmæli var einmælt samtykt við ískoyti um, at fíggingin til endamálið í ár verður funnin í 
sambandi við at fíggjarætlanin fyri Vestmanna Kommunu fyri 2021 verður endurskoðað í 
heyst. 
 
Mál 34 
2. viðgerð av eykajáttan til økið á Fitjum kring standmyndina av Ólavi á Heygum 
J.nr. 2000002-14-2021 
 
Vestmanna Bygdarráð samtykti við 1. viðgerð tann 31. mai 2021, at kr. 300.000 verða 
játtaðar til arbeiðið á økinum á Fitjum kring standmyndina av Ólavi á Heygum, og at 
upphæddirnar verða fluttar av játtanunum niðanfyri: 
 
 Torvadalur uppgongd kr. 90.000 
 Bleyt ferðsla Rógvuvegur/Byrgisvegur kr. 50.000 
 Laðing av betongveggi í viðarlundini kr. 50.000 
 Ferðslan á Toftavegi við skúlan kr. 110.000 
 Tilsamans kr. 300.000 
 
Mælt verður til at samtykkja málið við 2. viðgerð. 
 
Viðv. 34 
Tilmælið var einmælt samtykt. 
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Mál 35 
Øssur Christiansen – busskoyring leygarkvøld  
J.nr. 1800002-2-2021 
 
Fíggjarnevndin hjá Vestmanna Bygdarráði viðgjørdi á fundi tann 9. juni 2021 uppskot frá 
Øssuri Christiansen um busskoyring leygarkvøld. 
 
Nevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan. 
 
Viðv. 35 
Pauli T. Petersen skjeyt upp at samtykkja ikki at játta fígging til endamálið á hesum sinni. 
Málið verður tikið við í fíggjarætlanararbeiðið í heyst. 
 
Mál 36 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini – fyrispurningur um broytingar á matr. nr. 23k 
J.nr. 230022-18-2021 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 9. juni 2021 tilmæli frá Teknisku nevnd um fyrispurning 
frá Oyvindi Brimnes um broytingar á matr. nr. 23k. 
 
Tekniska nevnd viðgjørdi málið á fundi tann 8. juni 2021 og mælti Fíggjarnevndini til at ganga 
umsóknini á møti soleiðis, at loyvi verður givið til at leingja neystið árakað neystið á matr. nr. 
23h. 
 
Fíggjarnevndin samtykti at mæla bygdarráðnum til at geva loyvi til at leingja neystið árakað 
neystini á matr. nr. 23g og matr. nr. 23i. 
 
Viðv. 36 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
 
Mál 37 var viðgjørt fyri afturlatnari hurð. 
 
Mál 38 
Umsókn frá Hjartvard Kjærbæk um marknaumskipan ímillum ogn hansara matr. nr. 11a og 
ogn hjá Eydnu Lasen matr. nr. 30a. Og eisini umsókn frá Hjartvard Kjærbæk og Eydnu 
Larsen um striking av atgongurætti millum matr. nr. 11a og 30a. 
J.nr. 104002-5-2021 
 
Viðv. 38 
Pauli T. Petersen skjeyt at samtykkja at viðmæla umsóknini. 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21.45 
 
 
Sign.: 
 
 Pauli T. Petersen Bjørg á Rógvi Sára Jógvansdóttir  
 
 Eyðun Hansen Anja Haldansen Ingi Olsen 


