Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 29. september 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

Áðrenn fundin greiddi Pauli T. Petersen, borgarstjóri, frá, at síðani skráin er løgd, er eitt nýtt mál
innkomið: Uppskot til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2022 til 1. viðgerð. Borgarstjórin
heitti á bygdarráðið um at loyva, at málið verður sett á skrá. Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á
møti. Málið varð sett á skrá sum mál nr. 57.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 49
Umsókn frá Dánjal í Skálum vegna Sp/f Vesttrol um loyvi til møguliga íbúðarbygging.
J. nr. 200002-8-2021
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 16. september 2021 umsókn frá Dánjal í Skálum vegna Sp/f
Vesttrol um loyvi til møguliga íbúðarbygging í smiðjubygninginum á matr. nr. 249f, Heyganesgøta
1.
Tekniska Nevnd samtykti at svara aftur, at sambært ásetingunum fyri havnarøki, kunnu íbúðir ikki
byggjast í bygninginum, men nevndin mælir samstundis til at broyta ásetingarnar fyri økið til
miðstaðarøki A2.
Viðv. 49
Laila skeyt upp at koyra málið aftur í Teknisku Nevnd, fyri at kanna um man skal gera eina serstaka
byggisamtykt fyri økið.
Uppskotið varð einmælt samtykt.

Mál 50
Frá Umhvørvisstovuni: umsókn frá Anju og Remi Thorleifsson um marknaðumskipan ímillum ognir
teirra matr. nr. 282au og 282av.
J. nr. 104002-8-2021
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 16. September 2021 umsókn frá Anju og Remi Thorleifsson um
marknaðumskipan ímillum ognir teirra matr. nr. 282au og 282av, ávíkavist Hornavegur 20 og 22.
Umsóknin er komin frá Umhvørvisstovuni til ummælis.
Tekniska Nevnd mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 50
Tilmælið frá Teknisku Nevnd var einmælt samtykt.
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Mál 51
Minnisvarðin og Kirkjugarðarnir – játtan til skitsutekning av møguligari umbygging av gamla
kirkjugarðinum.
J.nr. 431002-1-2019 og J.nr.: 431002-2-2021
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin viðgjørdi á fundi tann 21. september 2021 málið um játtan til
skitsutekning og kostnaðarmeting av arbeiðunum í samband við útbygging í báðum
kirkjugørðunum og kom fram til, at Gjógvaráætlanin er einasta loysn hjá nevndini, at finna pening
til arbeiðið. Nevndin heitti á Fíggjarnevndina um at finna eina loysn.
Fíggjarnevndin viðgjørdi áheitanina frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini á fundi tann 22.
september 2021. Nevndin samtykti at taka 100.000 kr av Gjógvaráætlanini til skitsutekning av
gamla kirkjugarðinum.
Viðv. 51
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Mál 52
Tóki Seloy – umsókn um brúksrætt til lendið.
J.nr. 8216002-3-2021 og 8216002-5-2020
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 16. september 2021 umsókn frá Tóka Seloy um brúksrætt til
lendið omanfyri grótbrotið í Stóragerði.
Nevndin mælir til
- at lýsa økið omanfyri Grótbrotið í Stóragerði alment at brúka til eplavelting, seyðahald o.l.
- at greið reglugerð verður gjørd fyri nýtslu av økinum
Fíggjarnevndin viðgjørdi tilmæli frá Teknisku Deild á fundi tann 22. september 2021. Nevndin
samtykti at heita á Teknisku Deild at teknað eitt kort og gera eina ætlan yvir hvussu vit skipa
leigutraðir.
Viðv. 52
Ingi skeyt upp at koyra málið aftur í Teknisku Nevnd til at nágreina, hvat leigutraðirnar skulu
brúkast til, og hvussu tað skal skipast.
Uppskotið var einmælt samtykt.
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Mál 53
Daniel Rapa – umsókn um loyvi til at keypa lendi.
J.nr.: 8202002-1-2021
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 16. september 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 omankoyring til Gerðistún 1 verður tryggjað. og annars at selja
restina til Daniel Rapa.
Tekniska Nevnd mælir til at skipa lendið eftir uppskoti frá teknisku deild, dagf. 2. sept. 2021, tvs. at
umskipa økið soleiðis, at Daniel Rapa keypir uml. 73 fermetrar av kommunalum øki, og at Daniel
samstundis letur uml. 18 fermetrar til kommunala vegin fyri at tryggja omankoyringina til
Gerðistún 1.
Fíggjarnevndin viðgjørdi tilmæli frá Teknisku Nevnd tann 22. september 2021. Nevndin tekur undir
við uppskotinum treytað av, at umsitingin tosar við Daniel Rapa og báðir partar eru samdir um
uppskotið frá Teknisku Deild.
Viðv. 53
Tilmælið frá Teknisku Nevnd og Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.

Mál 54
Palli Joensen – umsókn um loyvi at keypa lendi
J.nr.: 8202002-3-2021
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 16. september 2021 umsókn frá Palla Joensen um loyvi til at
keypa lendið ímillum ogn hansara matr. nr. 301b, Fjalsvegur 20, og Fjalsveg.
Tekniska Nevnd mælir til at ganga umsóknini á møti soleiðis, at niðankoyringin til Fjalsveg 22
verður varðveitt.
Fíggarnevndin viðgjørdi tilmæli frá teknisku nevnd tann 22. september. Nevndin samtykti at ganga
umsóknini á møti við somu treytum sum Tekniska Nevnd dagf. 16. september 2021.
Viðv. 54
Tilmælið frá Teknisku Nevnd og Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.
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Mál 55
Rólant Isaksen – vegur oman til ogn hansara
J.nr.: 501002-2-2019
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 16. september 2021 málið um veg frá Flatnavegi oman til Rólant
Isaksen, matr. nr. 81, Bakkavegur 66.
Tekniska Nevnd hevur áður lovað Rólant at fáa grót til arbeiði, um kommunan eigur grót á
goymslu. Nevndin samtykti at gjalda fyri grótið til vegin sambært tilboði frá Sp/f KJO, tvs. 30
rúmmetrar nevagrót fyri 4.872 kr. og 30 rúmmetrar 0,75 skervur fyri, 7.080 kr. tilsamans 11.952 kr.
+ mvg.
Fíggjarnevndin viðgjørdi tilmæli frá Teknisku Nevnd tann 22. september 2021. Nevndin samtykti at
halda fast í skrivinum sent til Rólant Isaksen tann 19. august 2021.
Viðv. 55
Ingi skeyt upp at koyra málið aftur í Teknisku Nevnd fyri at fáa eina løgfrøðiliga meting um málið.
Tað er ikki ynskiligt at slíkar játtanir gerast fordømi. Støða verur tikin til freistina tann 1. oktober
2021, tá ið løgfrøðingurin hevur lýst málið.
Uppskotið varð einmælt samtykt.

Mál 56
Leigumál við Vestmanna Arbeiðarafelag – broyting í leigusáttmála.
J.nr.: 8203002-1-2017
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 22. september 2021 broyting í leigusáttmála millum
Vestmanna Arbeiðarafelag og Vestmanna Kommunu.
Vestmanna Arbeiðarafelag hevur samtykt at leigugjaldið viðv. “hølið har Bryggjan var fyrr” hækkar
við 1.000 kr um mánaðin til 6.500 kr um mánaðin.
Fíggjarnevndin samtykti at leingja leigumáli við Vestmanna Arbeiðarafelag til ultimo 2025, og at
leigan hækkar til 6.500 kr.
Viðv. 56
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt.
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Mál 57
1. viðgerð av fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2022
J.nr. 30102-1-2021
Uppskot til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2022 til 1. viðgerð.

Viðv. 57
Uppskotið til fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2022 varð lagt fram.

Til viðgerðar fyri afturlatnari hurð:
Kunning og Kjak

Bókin lisin.
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