
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð 
Bygdarráðsfundur  tann 29. juni 2022, kl. 19.00 

Áðrenn fundin greiddi Bjørg á Rógvi, borgarstjóri, frá, at síðani skráin er løgd, eru tvey nýggj mál 
innkomin. Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um at loyva, at málini verða sett á skrá. Eitt samt 
bygdarráð gekk áheitanini á møti. Málini verða sett á skrá sum mál nr. 112 og 113. 
 
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri er Pauli T. 
Petersen, borgarstjóri, í farloyvi. 1. tiltakslimur John Zachariassen fekk fundarboð tann 28. juni, og 
hann játtaði at møta. 
 
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal kommunustýrið 
gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimi eru loknar. 
 
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av John Zachariassen sum tiltakslimur. 

 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð. 
 
 
Mál 95 
Tilmæli frá Mentanarnevndini um val av nevndarlimi í Bygdarsavnsnevndina 
J.nr.: 22042-1-2020 
 
Mentanarnevndin viðgjørdi á fundi tann 14. juni 2022 mál um ein nýggjan nevndarlim í 
Bygdarsavnsnevndina. Í telduposti dagf. 19. apríl tók Magni Blástein, nevndarformaður seg úr 
bygdarsavnsnevndini 
 
Mentunarnevndin mælir til, at Páll á Hellu verður valdur sum nevndarlimur til Bygdarsavnsnevndina. 
 
Viðv. 95 
Tilmælið frá Mentanarnevndini varð einmælt samtykt. 
 
 
 
Mál 96 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um stuðul til VÍF Kappróður 
J.nr.: 2000002-25-2022 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 22. juni 2022 umsókn frá VÍF Kappróður um stuðul til keyp av 
medaljum og steypum til ársins Fjarðastevnukappróður. Stuðulin verður nevndur á Facebooksíðu teirra 
og hartil graveraður á medaljunar og steypini. Søkt varð um kr. 12.000 
 
Fíggjarnevndin mælti til at játta stuðulin á kr. 12.000. 
 
Viðv. 96 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 
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Mál 97 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um eykajáttan til WC’ini Inni á Fjørð 
J.nr.: 2405002-2-2020 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 22. juni 2022 teldupost frá Visit Faroe Islands, dagf. 20. juni 
2022, um, at freistin at senda endaligu uppgerð viðv. stuðulsjáttan til WC’ini Inni á Fjørð frá 2020 fór 
tann. 1. februar í ár. 
 
Umsóknin frá Vestmanna Kommunu, dagf. 23. oktober 2020, hevði ein samlaðan kostnað á kr. 
125.000. 
 
Á kontoavriti hjá Vestmanna Kommunu fyri verkætlanina dagf. 21. juni 2022 eru kr. 194.428 nýttar til 
“Verkætlan: WC-skúr”, hóast verkætlanin ikki er liðug og manglar innbúgv. Frágreiðingin er, at alt 
tilfarið er nógv dýrkað í tíðarskeiðinum. 
 
Fyri at fáa verkætlanina lidna og fyri at fáa stuðulin frá Visit Faroe Islands á kr. 50.000 útgoldnan, er 
tørvur á kr. 25.000 u/mvg, sambært tilboðnum frá Krosstein, dagf. 22. juni 2022. 
 
Fíggjarnevndin mælir til at játta kr 25.000, u/mvg, sum fyribils skal takast av játtanini hjá umsitingini, 
síðani kann arbeiði halda áfram, og at finna peningin á komandi fundinum um endurskoðaða 
fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2022. 
 
Viðv. 97 
Laila Haldansen skeyt upp at samtykkja eina hægri upphædd á upp til kr. 40.000, soleiðis at 
arbeiðslønin kann roknast uppí, og arbeiðið kann gerast liðugt. 
 
Uppskotið frá Lailu Haldansen varð einmælt samtykt.  
 
Bygdarráðið viðmerkti at ókeypis brúsa er ikki í tráð við, at kommunan ikki má kappast við privatu 
vinnuna og biður umsitingina taka hetta til eftirtektar. 
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Mál 98 
Uppskot frá Teknisku nevnd og tilmæli frá Fíggjarnevndini um møguleikan fyri at keypa matr. nr. 
298b, Fjalsvegur 8, hjá Ann-Mari Egholm og Mads H. Jespersen. 
J.nr.: 8201002-2-2022  
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 22. juni 2022 møguleikan fyri at keypa matr. nr. 298b, Fjalsvegur 8, 
hjá Ann-Mari Egholm og Mads H. Jespersen.  
 
Nevndin mælir til at bjóða 250 kr. fyri fermeturin, tvs. 166.000 kr fyri 664 fermetrar. 
Nevndin samtykti somuleiðis at heita á Fíggjarnevndina um at finna upphæddina á eykajáttan seinni í 
ár. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi uppskotið frá Teknisku Nevnd á fundi tann 22. juni 2022. 
Fíggjarnevndin mælir til at ganga uppskotinum hjá Teknisku Nevnd á møti, og at finna peningin á 
komandi fundi um endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2022. 
 
Viðv. 98 
Uppskotið frá Teknisku Nevnd og tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 
 
 
 
 
 
Mál 99 
Uppskot frá Teknisku Nevnd og tilmæli frá Fíggjarnevndini um asfaltering ymsa staðni í bygdini. 
j.nr.: 50002-1-2022 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 22. juni 2022 munnliga áheitan frá Bárður Poulsen um asfaltering 
av vendiplássi ytst í Reynslíð – talan er um uml. 140 m2. 
 
Tekniska Nevnd samtykti at heita á Fíggjarnevndina um eykajáttan til at asfaltera vendiplássið ytst í 
Reynslíð, parkeringsplássið niðanfyri súkkluskúrin og samankomingina ímillum parkeringsplássið við 
Sýslumanshúsini og økið niðanfyri íbúðirnar hjá Bústøðum. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi uppskotið frá Teknisku Nevnd á fundi tann 22. juni 2022. 
Fíggjarnevndin mælir til at ganga uppskotinum hjá Teknisku Nevnd á møti og at finna peningin á 
komandi fundi um endurskoðaða fíggjarætlan fyri Vestmanna Kommunu fyri 2022. 
 
Viðv. 99 
Uppskotið frá Teknisku Nevnd og tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 
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Mál 100 
Uppskot frá Teknisku Nevnd og tilmæli frá Fíggjarnevndini um útvegan av vegbungum 
J.nr.: 13002-1-2022 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 22. juni 2022 mál um útvegan av vegbungum á Fjalsvegi og aðra 
staðni. 
 
Nevndin mælir til at útvega 5 pør av bungum (10 bungur við útgerð) til 50 km/tíman. Nevndin heitir á 
Fíggjarnevndina um at vísa á møguliga fígging. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi uppskotið frá Teknisku Nevnd á fundi tann 23. juni 2022. 
Ingi Olsen skeyt upp at leggja málið fyri Bygdarráðið til eitt nærri prát og lýsing av eini heildarætlan 
fyri bungur í Vestmanna. 
 
Fíggjarnevndin samtykti einmælt uppskotið hjá Inga Olsen. 
 
Viðv. 100 
Anja Haldansen skeyt upp at samtykkja uppskotið frá Teknisku Nevnd um fimm bungur til Fjallsveg 
og samstundis at heita á Teknisku Nevnd um at takað uppskotið frá Inga Olsen upp og seta pening av á 
Fíggjarætlanini fyri 2023, til ein serfrøðing, at gera eina heildarætlan fyri ferðslutrygd fyri alla 
bygdina. 
 
Uppskotið hjá Anju Haldansen varð einmælt samtykt. 
 
 
 
 
Mál 101 
Uppskot frá Teknisku Nevnd og tilmæli frá Fíggjarnevndini til umsókn frá Páll og Hákun Egilsnes um 
keyp av lendi afturat neystalendi teirra matr. nr. 23i - árakað neystini á matr. nr. 23k og 23h. 
J.nr.: 8202002-2-2022 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 22. juni 2022 umsókn frá Páll og Hákun Egilsnes um keyp av lendi 
afturat neystalendi teirra matr. nr. 23i - árakað neystini á matr. nr. 23k og 23h. 
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi uppskotið frá Teknisku Nevnd á fundi tann 23. juni 2022. 
Fíggjarnevndin mælir til at ganga uppskotinum frá Teknisku Nevnd á møti. 
 
Viðv. 101 
Uppskotið frá Teknisku Nevnd og tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 
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John Zachariassen fór av fundinum vegna ógegni og luttók ikki í viðgerðini av mál nr. 102. 
 
 
Mál 102 
Uppskot frá Teknisku Nevnd og tilmæli frá Fíggjarnevndini til umsókn frá Palla Joensen um 
byggiloyvi til bilskýli á matr. nr. 301b, Fjalsvegur 20, og um keyp av lendi burtur av vegmatrikli 
innanfyri matr. nr. 301b. 
J.nr.: 230022-18-2022 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi 22. juni 2022 umsókn frá Palla Joensen keyp av lendi burtur av 
vegmatrikli innanfyri matr. nr. 301b. 
 
Tekniska Nevnd mælti til at ganga umsóknini á møti. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi uppskotið frá Teknisku Nevnd á fundi tann 23. juni 2022. 
Fíggjarnevndin mælti til at ganga uppskotinum hjá Teknisku Nevnd á møti 
 
Viðv. 102 
Uppskotið frá Teknisku Nevnd og tilmælið frá Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
 
John Zachariassen varð aftur á fundinum. 
 
 
 
 
 
Mál 103 

Tilmæli frá Fíggjarnevndini um umraðfesting av játtan til skipan av fiskastykkinum niðan við 
Gjógvará. 
J.nr.: 509062-1-2020 

Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 22. juni 2022 mál um skipan av fiskastykkinum niðan við 
Gjógvará. Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skeyt upp at gera eitt tilmæli til Bygdarráðið um at flyta kr. 
100.000 av játtanini til Gjógvaráætlanina til at fáa gjørt tvær hillar til fiskastykkið niðan við Gjógvará. 
 
Fíggjarnevndin einmælt samtykti uppskotið hjá Paula T. Petersen, borgarstjóra. 
 
Viðv. 103 
Uppskotið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 
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Mál 104 
Tilmæli frá Teknisku Nevnd um prinsipielt byggiloyvi til íbúðarbygging á matr. nr. 258a, Niðari 
Vegur 33. 
J.nr.: 230022-9-2022 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. Juni 2022 umsókn frá Sp/f 30.08.2018 um prinsipielt 
byggiloyvi til íbúðarbygging á matr. nr. 258a, Niðari Vegur 33. 
 
Tekniska Nevnd mælti til at ganga umsóknini um prinsipielt byggiloyvi á møti. 
 
 
Viðv. 104 
Tilmælið frá Teknisku Nevnd varð einmælt samtykt. 
 
 
 
Mál 105 
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til umsókn frá Eydnu Larsen um marknaumskipan ímillum matr. nr. 30a 
og ogn hennara matr. nr. 81 hjá Rólant Isaksen. 
J.nr.: 104002-1-2022 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. juni 2022 umsókn frá Eydnu Larsen um marknaumskipan 
ímillum ogn hennara matr. nr. 30a og matr. nr. 81 hjá Rólant Isaksen. 
 
Tekniska Nevnd mælti til at ganga umsóknini á møti. 
 
Viðv. 105 
Tilmælið frá Teknisku Nevnd varð einmælt samtykt. 
 
 
 
Mál 106 
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til umsókn frá Dánjal Jákup Andreasen um broyting av byggisamtyktini. 
J.nr.: 102002-2-2022 
 
Umsókn frá Dánjal Jákup Andreasen um broyting av byggisamtyktini soleiðis, at sethúsaøki verður 
lagt á niðasta partin av ogn hansara matr. nr. 45z. 
 
Tekniska Nevnd mælti til at ganga umsóknini á møti. 
 
Viðv. 106 
Tilmælið frá Teknisku Nevnd varð einmælt samtykt. 
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Mál 107 
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til umsókn frá Anitu og Høgna Johansen um at keypa alt lendið ímillum 
grundstykki teirra matr. nr. 204, Bakkavegur 21 og Heyanesgøtu. 
j.nr.: 234022-4-2016 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. juni 2022 fráboðan í telefonsamrøðu frá Anitu Johansen 
um, at hon og Høgni halda fast við upprunaliga ynski teirra um at keypa alt lendið ímillum grund-
stykki teirra matr. nr. 204, Bakkavegur 21 og Heyanesgøtu. 
 
Nevndin ásannar, at Vestmanna Kommuna er bundin av fráboðanini frá 5. november 2019 og mælir tí 
til at selja lendið, sum er fráboðað teimum, men at kommunan setir treytir í samband við søluna. 
 
Tekniska Nevnd orðar treytirnar til bygdarráðsfundin. 
 
Viðv. 107 
Tilmælið frá Teknisku Nevnd varð einmælt samtykt við treytunum frá Teknisku Deild. 
 
 
Mál 108 
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til áheitan frá borgara, um kommunan kann asfaltera túnið. 
J.nr.: 501082-1-2022 
 
Tekniska Nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. juni 2022 mál frá seinasta fundi: áheitan frá Sólbjørn Olsen 
og Mary Tórhalsdóttir um kommunan kann asfaltera túnið hjá teimum, afturfyri at arbeiðsskúrar hjá 
Articon hava staðið frammanfyri ogn teirra í samband við arbeiðið uppá leinging av Fjalsvegi. 
Tekniska Nevnd samtykti at leggja málið fyri Bygdarráðið til støðutakan. 
 
Viðv. 108 
Anja Haldansen skeyt upp ikki at samtykkja áheitanina um at asfaltera túnið fyri ikki at skapa fordømi. 
 
Uppskotið hjá Anju Haldansen varð einmælt samtykt. 
 
 
Mál 109 
Varð viðgjørt fyri afturlatnari hurð. 
 
Mál 110 
Varð viðgjørt fyri afturlatnari hurð. 
 
Mál 111 
Varð viðgjørt fyri afturlatnari hurð tann 24. juni 2022 
 
Mál 112 
Varð viðgjørt fyri afturlatnari hurð. 
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Mál 113 
Eykajáttan til Kvøldskúlan 
J.nr.: 1815002-1-2021 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 29. juni 2022 mál um eykajáttan til Vestmanna Kvøldskúla 
 
Leiðarin á kvøldskúlanum hevur gjørt vart við, at ein avleiðing av koronu er, at skeið vóru útsett til 
2022, hóast partar av fíggjarætlanin einans varð til 2021. Umframt hetta, er koyrikort til lítið prutl væl 
umtókt, og ynski er um at fáa eitt skeið afturat longu í august 2022. 
 
Vestmanna Kvøldskúli ynskir tí, at fíggjarnevndin hyggur eftir fíggjarætlanini hjá Vestmanna 
Kvøldskúla og loyvir eini hækkan. 
 
Fíggjarnevndin mælir til at ganga ynskinum frá kvøldskúlaleiðaranum á møti og at finna peningin til 
eitt skeið á kr. 26.092 og at finna peningin á komandi fundi um endurskoðaða fíggjarætlan fyri 
Vestmanna Kommunu fyri 2022.  
 
Samstundis sigur Fíggjarnevndin, at eitt nýtt skeið kann bjóðast út í august 2022, og bindur nevndin 
seg til at játta meira pening, um skeiðið verður hildið. 
 
Viðv. 113 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 
 
 
 
 
 
 
 
Bókin Lisin.     Fundurin lokin kl 21:30 
 
 
 
 
 
 
Sign.: 
 
 Bjørg á Rógvi Sára Jógvansdóttir           Eyðun Hansen          Laila Haldansen 
 
 Anja Haldansen Ingi Olsen John Zachariassen 


	Tilmæli frá Fíggjarnevndini um umraðfesting av játtan til skipan av fiskastykkinum niðan við Gjógvará. J.nr.: 509062-1-2020

