
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð  

Bygdarráðsfundur  tann 10. desember 2021, kl. 17.00 

 

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

tann 29. november 2021 frá, at honum barst frá at møta á fundinum, tí hann er burturstaddir. 

Tiltakslimur bleiv ikki innkallaður. 

 

Til viðgerðar fyri opnari hurð: 

 

Mál 70 

Umlegging av á omanfyri Fjallsveg 

J.nr.: 600002-1-2021 

 

Viðv. 70 

Einmælt samtykt at taka av tilboði frá Articon uppá 45.000 kr til umlegging av ánni. 

 

 

Mál 71 

Tilmæli frá Teknisku Nevnd til umsókn frá Sigbjørn Skúvadal um marknaumskipan ímillum ogn hansara 

matr. nr. 205cv og matr. nr. 205co hjá Biritu Gunnarsdóttir og matr. nr. 205ay hjá Sigrid Nielsen. 

J.nr.: 104002-9-2021 

 

Tekniska Nevnd mælir til at ganga umsóknini um marknaumskipan á møti. 

 

Viðv. 71 

Tilmælið varð einmælt samtykt. 

 

Mál 72 

Tilmæli frá Teknisku Nevnd um ætlanarskriv frá Umhvørvis- og Vinnumálaráðnum til broytingar í 

byggisamtyktini fyri Vestmanna Kommunu. 

J.nr.102002-3-2021 

1. Í samband við broytingina av ásetingunum fyri Kolastykkið og Turkihúsið mælir nevndin til 
at seta framtíðar byggilinjuna árakað markið, har framsíðan av Turkihúsinum var. 

2. Í samband við broytingina av parti av litra “b” og matr. nr. 36c frá ávikavist vegi og 
almennum frítíðarøki til sethúsaøki mælir nevndin til at broyta lendini aftur til veg og 
alment frítíðarøki vísandi til ferðslutrygdina. 
 

Viðv. 72 

1. Tilmælið varð einmælt samtykt við ískoyti um, at loyvt frávik verður upp til 1 m. 
2. Tilmælið varð einmælt samtykt. 
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Mál 73 

Felagskommunal reglugerð um óljóð frá skipum 

J.nr.: 2400002-2-2021 

 
Kommunufelagið mælir øllum kommunum til at: 

1. seta felagskommunalu reglugerðina á skrá á fyrstkomandi kommunustýrisfundi, og 
2. samtykkja reglugerðina í (innihaldsliga) óbroyttum líki.  

 

Viðv. 73 

Bygdarráðið samtykti einmælt reglugerðina. 

 

Mál 74 

2. viðgerð av endurskoðaðu fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 2021. 

J. nr.: 30102-1-2020 

Fíggjarnevndin samtykti at leggja endurskoðaðu fíggjarætlanina fyri Vestmanna Kommunu fyri 

2021 fyri Vestmanna Bygdarráð til 2. viðgerð. 

 

Viðv. 75 

Endurskoðaða fíggjarætlanin fyri 2021 varð einmælt samtykt. 

 

Mál 76 

Varð viðgjørt fyri afturlatnari hurð. 

 

 

Bókin lisin   Fundur lokin kl. 18.30 

 

Sign.: 

 

Pauli T. Petersen              Bjørg á Rógvi           Sára Jógvansdóttir 

                                  Laila Haldansen               Eyðun Hansen            Anja Haldansen 


