
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð  

Bygdarráðsfundur  tann 27. oktober 2021, kl. 19.00 

 

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði Ingi Olsen 

frá, at honum barst frá at møta kl 19:00. 

 

Til viðgerðar fyri opnari hurð: 

 

Mál 58 

Tilmæli frá Fíggjarnevndini um umsókn frá Gudmund Helmsdal til menningarstuðul til 

spælifilmsverkætlanina “Vandaferð”. 

J. nr. 200002-31-2021 

Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 20. Oktober 2021 umsókn frá Gudmund Helmsdal um  

menningarstuðul til spælifilms verkætlanina “Vandaferð”, ið byggir á bókina “Ein Vandaferð” eftir 

Frederik Bláhamar.  

Søkt verður um 50.000 kr. til handrit og søgumenning. 

Fíggjarnevndin mælir til at ganga umsóknini um stuðul á møti og at játta stuðulin á kr. 50.000 av 

kontuni til mentanarlig tiltøk á fíggjarætlanini fyri 2021. 

 

Viðv. 58 

Tilmælið varð einmælt samtykt. 

 

Mál 59 

Tilmæli frá Fíggjarnevndini um umsókn frá Vestmanna Sangkór til Jólakonsert. 

J. nr. 200002-32-2021 

Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 20. oktober 2021 umsókn frá Vestmanna Sangkór um stuðul 

á kr. 33.500 til tvær, vónandi tríggjar, konsertframførslur um jóltíðir 2021 í Vestmanna kirkju, 

Sandavágs kirkju og Eiðis kirkju. 

Fíggjarnevndin mælir til at ganga umsóknini á møti og stuðla við einum triðingi á kr. 11.200. 

Avgerðin er grundað á at Vestmanna Sangkór skal hava tríggjar konsertir, harav ein í Vestmanna. 

 

Viðv. 59 

Tilmælið varð einmælt samtykt. 
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Mál 60 

Tilmæli um uppskot til endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2021. 

J.nr. 30102-1-2020 

 
Viðv. 60 

Uppskotið til endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2021 varð lagt fram. 

 

Mál 61 

Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Duritu Djurhuus, adv., vegna Kristjan Johansen, um 

broyting av byggisamtykt. 

J.nr.: 102002-4-2021 

Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 19. Oktober 2021 umsókn frá Duritu Djurhuus, adv., vegna 

Kristjan Johansen. um broyting av byggisamtyktini fyri matr. nr. 166, Toftavegur 30, frá 

miðstaðarøki aftur til sethúsaøki. 

Tekniska Nevnd mælir til at ganga umsóknini á møti. 

 

Viðv. 61 

Tilmælið varð einmælt samtykt. 

 

Mál 62 

Tilmæli frá Teknisku nevnd um áheitan frá Duritu og Rógva Nielsen um at broyta byggisamtyktina. 

J. nr. 102002-5-2021 

Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 19. oktober 2021 áheitan frá Duritu og Rógva Nielsen um at 

broyta  byggisamtyktina fram við ovara borði á nýggja Fjalsvegi til sethúsaøki. 

Tekniska Nevnd mælir til at leggja sethúsaøki fram við ovara borði á nýggja partinum av Fjalsvegi til 

og við matr. nr. 146a 

 

Viðv. 62 

Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skeyt upp at málið verður útsett til ein av komandi fundum.  

Uppskotið hjá borgarstjóranum varð einmælt samtykt. 
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Mál 63 

Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Dánjal í Skálum vegna Sp/f Vesttrol um loyvi til 

íbúðarbygging. 

J. nr. 200002-8-2021 

Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 19. September 2021 fyrispurning frá Sp/f Vesttrol um loyvi til at 

gera íbúðir á loftinum í smiðjubygninginum á matr. nr. 249f, Heyganesgøta 1. 

Málið varð á bygdarráðsfundi 29. September 2021 beint aftur í nevndina til tess at kanna, um 

serstøk byggisamtykt kann gerast fyri økið soleiðis, at loyvt verður at gera íbúðir á loftinum í 

smiðjubygninginum. 

Tekniska Nevnd mælir til at broyta byggisamtyktina soleiðis, at miðhædd og loftshædd í 

bygninginum á matr. nr. 249f, Heyganesgøta 1, verða broyttar til miðstaðarøki A2. 

 

Viðv. 63 

Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skeyt upp at málið verður kanna nærri, serliga við atlit til 

ljóðdálking. 

Uppskotið hjá borgarstjóranum varð einmælt samtykt. 

 

Mál 64 

Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Tóka Seloy um brúksrætt til lendið.  

J. nr. 8216002-3-2021 

Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 19. Oktober 2021 umsókn frá Tóka Seloy um brúksrætt til lendið 

omanfyri Grótbrotið í Stóragerði. 

Málið varð á bygdarráðsfundi 29. September 2021 beint aftur í nevnd til tess at nágreina, hvat 

leigutraðirnar skulu brúkast til. 

Tekniska Nevndin mælir til ikki at geva brúksrætt til seyðahald, men at bjóða økir út til eplavelting 

og annan gróður. 

 

Viðv. 64 

Bjørg á Rógvi, forkvinna í Teknisku nevnd, skeyt upp at orðingin verður broytt til “... ikki at geva 

brúksrætt til djórahald av ymiskum slag, men bjóða økir út til eplavelting og annan gróður.” 

Uppskotið hjá Teknisku nevnd varð einmælt samtykt. 
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Sára Jógvansdóttir fór av fundinum vegna ógegni, og luttók ikki í viðgerðini av mál 65. 

 

Mál 65 

Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn frá Agnar Joensen um brúksrætt til lendi 

J. nr. 82160002-7-2017 

Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 19. Oktober 2021 umsókn frá Agnar Joensen um brúksrætt til í 

fyrsta lagi lendi niðanfyri nýggja partin av Fjalsvegi og í øðrum lagi um lendi niðanfyri Ovara Veg 

innanfyri Ovara Veg 28. (Herit Magnussen). 

Vísandi til mál 64 (j.nr.: 8216002-3-2021) mælir nevndin til ikki at geva brúksrætt til seyðahald á 

umsøktu lendunum. 

 

Viðv. 65 

Tilmælið varð einmælt samtykt. 

 

Sára Jógvansdóttir komin aftur á fundin. 

Ingi Olsen kom á fundin kl 20:00 

 

 

Til viðgerðar fyri afturlatnari hurð: 

Kunning og Kjak  

 

Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 21:00 

 

 

 

Sign.: 

 

Pauli T. Petersen              Bjørg á Rógvi           Sára Jógvansdóttir 

                      Laila Haldansen            Eyðun Hansen              Anja Haldansen               Ingi Olsen 


