Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 25. august 2021, kl. 19.00
Bygdarráðslimir á fundi:
Skrivari:

Pauli T. Petersen, Bjørg á Rógvi, Sára Jógvansdóttir, Eyðun Hansen,
Laila Haldansen, Anja Haldansen, Ingi Olsen
Rúna Ingunardóttir

Pauli T. Petersen, borgarstjóri, greiddi frá skránni til “Vestmannadagar”.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 39
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 Rúnu Ingunardóttir, 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. 39
Tilmælið frá umsitingini varð einmælt samtykt.

Mál 40
Tilmæli frá Teknisku Nevnd um marknaðumskipan ímillum ognirnar matr. nr. 16g, 162d og 177d
J.nr.: 104002-6-2021
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi tann 17. August 2021 umsókn frá Bárður Nielsen, Kára Nielsen og
Martin Vilhelmsen um marknaumskipan ímillum ognir teirra ávikavist matr. nr. 16g, 162d og 177d.
Tekniska Nevnd mælir til at ganga umsóknini á møti.

Viðv. 40
Tilmælið frá Teknisku Nevnd varð einmælt samtykt.
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Mál 41
Tilmæli frá Teknisku Nevnd um mál frá Umhvørvisstovuni.
J.nr.: 104002-7-2021
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 17. August 2021 mál frá Umhvørvisstovuni: Alment skift
deyðsbúgv eftir Simon P. Hansen søkir um sundurbýti av matr. nr. 11c til samanlegging við matr.
nr. 12.
Tekniska nevnd mælir til at ganga umsóknini á møti.

Viðv. 41
Tilmælið frá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt.
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Mál 42
Minnisvarðin – Áheitan um at flyta minnisvarðan oman til kirkjuna.
J.nr. 431002-1-2019
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann 18. august 2021 málið um at flyta
minnisvarðan oman í kirkjuna.
Kirkjuráðið ynskir at flyta minnisvarðan oman til kirkjuna.
Ætlanin var at hava ein borgarafund um málið, men Korona kom, júst tá ætlanin var at hava
fundin. Síðan hevur eitt nýtt bygdarráð tikið við.
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin mælir bygdarráðnum til, at minnisvarðin verur viðgjørdur
samstundis sum kirkjugarðarnir, og ein heildarætlan verður gjørd.

Mál 43
Kirkjugarðarnir – Møgulig umbygging av kirkjugarðinum við kirkjuna og útbygging av nýggja
kirkjugarðinum.
J.nr.: 431002-2-2021
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann 18. august 2021 málið um um-/ og
útbygging av kirkjugørðunum.
Skjótt fer at vera neyðugt at útbyggja kirkjugarðin á Knúgvum og at kanna møguleikan at grava
omanyvir verandi gravir til eitt nú nærmastu familju.
Fyri at fáa fleiri gravstøð, hevur eisini veri tosað um møguleikan at hækka elsta partin av gamla
kirkjugarðinum, so at kistur kunnu setast oman yvir verandi kistur.
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin mælir bygdarráðnum til at skifta orð um, hvat skal gerast í gamla
kirkjugarðinum og á kirkjugarðsøkinum yvirhøvur fyri at fáa fleiri gravstaðir.

Mál 42 og 43 vóru viðgjørd undir einum.
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skeyt upp at kalla inn til ein borgarafund hálvan november um
flyting av minnisvarða og nýgerð av gamla kirkjugarðinum saman við kirkjuráðnum.

Tilmælið varð einmælt samtykt.
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Mál 44
Tóki Seloy – umsókn um brúksrætt til lendið omanfyri grótbrotið í Stóragerði.
J.nr. 8216002-3-2021 og 8216002-5-2020
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 17. August 2021 umsókn frá Tóka Seloy um brúksrætt til lendið
omanfyri grótbrotið í Stóragerði.
Nevndin samtykti at ganga umsóknini á møti soleiðis, at Tóki fær møguleikan fyri at leiga helvtina
av økinum, uml. 3000 fermetrar, og at Bjartur Isaksen fær møguleikan fyri at leiga hina helvtina, sí
nr. 8216002-5-2020.
Nevndin samtykti somuleiðis at beina málið í Fíggjarnevndina at áseta møguligt leigugjald.
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi 18. August 2021.
Nevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan.
Viðv. 44
Bjørg á Rógvi skeyt upp at koyra málið aftur í nevnd. Uppskotið varð einmælt samtykt.

Mál 45
Daniel Rapa – umsókn um loyvi til at keypa lendið
J.nr.: 8202002-1-2021
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 17. August 2021 umsókn frá Daniel Rapa um loyvi til at keypa
lendið ímillum grundstykki teirra matr. nr. 205cs, Fjalsvegur 5, og Fjalsveg.
Nevndin mælir til at skjóta upp, at omankoyringin til Gerðirstún 1 verður tryggjað, og annars at
selja restina til Daniel Rapa.
Fyrst skal tó kannast hjá løgfrøðingi, um hetta ber til uttan at bjóða lendið út í almennari sølu.
g.g.: Løgfrøðingur vísir til kunngerð nr. 122 frá 22. Desember 2000 um alment útboð av
kommunalari fastogn. Sambært grein 2, stk 3, nýtist fastogn ikki at verða boðin alment út, um
talan er um sølu av økjum, ið eru minni enn 300 ferðmetur til víddar og sum tað ikki sjálvstøðugt
kann verða bygt á.
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi 18. August 2021.
Nevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan.
Viðv. 45
Bjørg skeyt upp koyra málið aftur í nevnd. Uppskotið varð einmælt samtykt.
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Mál 46
Varð viðgjørt fyri afturlatnari hurð.

Mál 47
Oyvind og Einar Brimnes – umsókn um at leingja og umbyggja neystið á matr. nr. 23k.
J.nr. 230022-18-2021
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 17. August 2021 fyrispurning frá Oyvindi og Einar Brimnes um
møguleikan fyri at leingja og umbyggja neystið á matr. nr. 23k.
Tekniska nevnd mælir til at ganga umsóknini á møti soleiðis, at loyvið verður givið til at leingja
neystið árakað matrikkullinjuna á matr. nr. 23h – við somu treytum annars sum í byggisamtyktini
frá 16. juni 2021.
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi 18 august 2021 fyrispurning frá Oyvindi og Einar Brimnes um
møguleikan fyri at leingja og umbyggja neystið á matr. nr. 23k.
Fíggjarnevndin mælir til at ganga umsóknini á møti við somu treytum annars sum í byggisamtyktini
frá 16. Juni 2021

Viðv. 47
Tilmælið frá Teknisku Nevnd og Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21:00
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