
Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð 
Bygdarráðsfundur  tann 23. novembur 2022, kl. 17.00 

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hava Ingi 
Olsen og Pauli T. Petersen, boðað frá, at teimum bórust frá at møta á fundinum. 1. tiltakslimur 
John Zachariassen fekk fundarboð tann 21. novembur, og játtaði at møta. 2. tiltakslimur Elsi 
Christiansen fekk fundarboð tann 22. novembur, men fekk ikki møtt. 
 
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 tiltakslimunum. 

 
 
 
Til viðgerðar fyri opnari hurð: 
 
 
Mál 151 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um umsókn um stuðul til Summartónar 2023 
J.nr.: 2000002-37-2022 
 
Summartónar 2023 søkja um stuðul til tríggjar konserir í Vestmanna komandi summar. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 16. novembur 2022 umsókn frá Summartónum á kr. 
11.000. Fíggjarnevndin samtykti einmælt  at stuðla við kr. 11.000 
 
Viðv. 151 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt 
 
 
 
 
 
Mál 152 
Val av nevndum og umboðum 
J.nr.: 22042-1-2020 
 
Trivnaðar og umhvørvisnevndin 
Sára Jógvansdóttir skeyt upp á fundi tann 15. novembur 2022 hjá Trivnaðar- og 
umhvørvisnevndini at Pauli T. Petersen verður varalimur og at Laila Haldansen verður fastur 
limur í Trivnaðar- og Umhvørvisnevndini. 
 
Viðv. 152 
Tilmælið frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini varð einmælt samtykt. 
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Mál 153 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini til 2. viðgerð av eykajáttan til parkeringspláss í samband við 
Fjalsveg  
J.nr: 30102-1-2021 
 
Niðanfyri eru kostnaðarmetingar fyri 2 stk p-øki við Fjalsveg. 
  
P-øki nr. 1 við Fjalsveg nærhendis matr. 337c 

Íalt                                                                                                                   133.500kr 
  
  
P-øki nr. 2 við Fjalsveg nærhendis matr. 298b 

Íalt                                                                                                                   238.500kr 
   
 
Vestmanna Bygdarráð samtykti einmælt á fundi tann 26. oktobur 2022 eykajáttan á kr. 
372.000 við 1. viðgerð 
 
Fíggjarnevndin samtykti einmælt tilmælið á fundi tann 16. novembur 2022 við 2. viðgerð 
 
Viðv. 153 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt 
 
 
 
 
 
Mál 154 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini til 2. viðgerð av eykajáttan til at leggja á í rør við Niðaraveg til 2. 
viðgerð 
J.nr.: 30102-1-2021 
 
Leggja á í Ø500 rør á matr. 258a 

Íalt                                                                                                                   197.375kr 
  
 
Vestmanna Bygdarráð samtykti einmælt á fundi tann 26. oktobur 2022 eykajáttan á kr. 
100.000 við 1. viðgerð 
 
Fíggjarnevndin samtykti einmælt tilmæli á fundi tann 16. novembur 2022 við 2. viðgerð 
 
Viðv. 154 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt 
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Mál 155 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini til 2. viðgerð av fíggjarætlanini fyri Vestmanna Kommunu fyri 
2023 
J.nr. 30102-1-2022 
 
Uppskot til fíggjarætlan fyri 2023, íroknað barnafrádrátti, kommunuskattaprosenti og 
barnaansingargjald v.m. 
 
Á fundinum skeyt Bjørg á Rógvi, borgarstjóri, upp at samtykkja fíggjarætlanina fyri 
Vestmanna Kommunu fyri 2023 við 2. viðgerð uttan broytingar við barnafrádrátti, 
kommunuskattaprosenti og barnaansingargjald v.m. 
 
Fíggjarnevndin samtykti einmælt uppskotið hjá Bjórg á Rógvi, borgarstjóra. 
 
Viðv. 155 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð einmælt samtykt. 
 
 
Mál  156 
Tilmæli frá Fíggjarnevndini til umsókn um loyvi til at keypa lendið undir neysti matr. nr. 55i. 
J. nr. 8202002-3-2022 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 21. septembur 2022 og beindi málið aftur í nevnd 
við hesi viðmerking: siðvenja er hjá Vestmanna Kommunu ikki at selja ogn út ímóti sjónum. 
Nevndin ynskir tí málið viðgjørt av Havnarnevndini og/ella Teknisku Nevnd, og at eitt 
uppskot verður gjørt til Fíggjarnevndina. 
 
Havnarnevndin viðgjørdi málið á fundi tann 16. novembur 2022. Nevndin mælir til at ganga 
umsókini á møti. Eitt uppskot um søluprís kundi verið 500,- kr fyri fermeturin. 
 
Fíggjarnevndin viðgjørdi tilmæli frá Havnarnevndini á fundi tann 16. novembur 2022. 
Nevndin samtykti einmælt tilmæli frá Havnarnevndini. Grundað á at kommunan ikki hevur 
nakra ætlan fyri matriklinum. 
 
Viðv. 156 
Laila Haldansen skeyt upp at koyra málið aftur í nevnd, fyri at kanna um málið setur fordømi 
til øll neystalendini, sum standa á leigulendum hjá kommununi. 
 
Bygdarráðið symtykti einmælt uppskotið hjá Lailu Haldansen. 
 
 
Bókin lisin.     Fundurin lokin kl. 19:00 
 
 
Sign.: 
 
 Bjørg á Rógvi Sára Jógvansdóttir           Eyðun Hansen          Laila Haldansen 
 
 Anja Haldansen  John Zachariassen 


