Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 25. apríl 2006, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Jákup Oluf Hansen, Pauli Trond
Petersen, Øssur Christiansen, Jóhan Simonsen og Marjun S. Olsen.
Skrivari:
Skrivari Jákup Durhuus.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
hurð
Karl A. Olsen, borgarstjóri, spurdi, um tað var í lagi at viðgera umsókn frá nevndini í VÍF um
stuðul til keyp av útgerð til bátastevnuna saman við máli nr. 56, sum er umsókn frá bólki
undir VÍF um stuðul.
Einmælt samtykt at viðgera umsóknina saman við máli nr. 56.
Mál 41.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd til umsókn frá Jákup Andreas Lamhauge og Duritu á Heygum
um byggiloyvi til smáttu á matr. nr. 4ab.
J. nr. 2005-287
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 41.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 42.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Árna Winther Arkitektar vegna Føroya Sparikassa um loyvi
til at byggja avgreiðslu og fundarhøli uppí deildina í Vestmanna.
J. nr. 2005-277
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 42.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 43.
Tilmæli frá somu til umsókn frá MAP Arkitektum um byggiloyvi til Fiskivinnuskúla.
Fiskivinnuskúla
J. nr. 2005-278
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti.
Nevndin mælir somuleiðis til at frámatrikulera øki til skúlan.
Viðv. 43.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 44.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Petur Højgaard um byggiloyvi til neyst á matr. nr. 23h.
J. nr. 2005-196
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti sambært upprunaliga innsendum tekningum.
Viðv. 44.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 45.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Regin á Rógvi um sundurbýti av matr. nr. 6a.
J. nr. 2005-273
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 45.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 46.
Tilmæli frá somu um bilhúsið á matr. nr. 26i.
J. nr. 2005-144
Nevndin mælir til at taka bilhúsið niður.

Viðv. 46.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 47.
Tilmæli frá somu til fyrispurning frá Herit Joensen og Jónsvein á Rógvu um ætlanirnar við
Niðara Vegi inn ímóti sethúsum teirra á matr. nr. 269a og um møguligt umbýti.
J. nr. 2005-127
Nevndin mælir til at svara aftur, at kommunan í løtuni ikki hevur fíggjarligan møguleika fyri
at gera umbýti, men at kommunan er sinnað til seinni at taka málið uppaftur.
Viðv. 47.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 48
Tilmæli frá somu til fyrispurning frá Leif Klein um møguligt umbýti ímillum part av ogn
hansara matr. nr. 8a við grundstykki frá kommununi.
J. nr. 2005-259
Nevndin mælir til at bjóða Leif Klein 50,- kr fyri fermeturin burturav matr. nr. 8a, og at
hetta verður brúkt sum grundarlag fyri einum møguligum umbýti, tvs. at 187 m2 á 50,- kr
burtur av ogn hansara matr. nr. 8a verður mótroknað samlaðu upphæddini á einum
møguligum grundstykki.
Viðv. 48.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at fermeturprísurin verður settur til 49,- kr.
Mál 49.
Tilmæli frá Havnarnevndini í samband við leigumálið við Rólant Isaksen um leigu av matr. nr.
36ab í grótbrotinum uttanfyri Grønanes.
J. nr. 2001-311
Nevndin mælir til at siga leigumálið upp.
Viðv. 49.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 50.
Tilmælir frá Havnarnevndini og Fíggjarnevndini til tilboð uppá liðugtgerð og uppseting av
portrum í grótbrotinum uttanfyri Grønanes.
J. nr. 2005-282
Tilboð eru innkomin frá P/F Vestmanna Skipasmiðju uppá 100.000 kr fyri 6 portur og frá
Sp/F RN Maskinverkstaði uppá 45.000 kr fyri 5 portur.
Havnarnevndin mælir til at taka av tilboðnum frá Sp/f RN Maskinverkstaði uppá 45.000 kr,
dagf. 17. apríl 2006.
Málið annars beint í Fíggjarnevndina at játta og ávísa upphæddina.
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá Havnarnevndini, og at upphæddin
verður játtað av íløgukontuni, nr. 700010.
Viðv. 50.
Einmælt samtykt at beina málið aftur í Havnarnevndina til viðgerðar.
Mál 51.
Tilmæli frá Fíggjarnevndini til umsókn frá Javna um stuðul til átak í samband við 35 ára
stovningardagin.
J. nr. 2005-275
Nevndin mælir til at stuðla við 5.000 kr, og at upphæddin verður játtað av kontu nr.
690130: studningur og aðrar útreiðslur.
Viðv. 51.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Jóhan Simonsen atkvøddi blankt við
viðmerking um, at stuðulsupphæddin átti at verið hægri.

Mál 52.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Trivnaðargrunninum fyri sjúklingahotellið Tórshavn um
stuðul til rakstur av sjúklingabussi.
J. nr. 2005-281
Nevndin mælir til ikki at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 52.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 53.
Tilmæli frá somu um møguligt keyp av wcwc-skúrinum.
skúrinum
J. nr. 2005-285
Nevndin mælir til at keypa skúrin, og at upphæddin uppá 25.700 verður játtað av
íløgukontuni, nr. 700010.
Viðv. 53.
Tilmælið einmælt samtykt.
Karl A. Olsen, borgarstjóri, var ikki við til viðgerðina av máli nr. 54.
Mál 54.
Tilmæli frá somu um setanarbrøkin hjá borgarstjóranum.
J. nr. 2005-289
Nevndin mælir til at seta setanarbrøkin til 1 at galda frá 1. august 2006.
Viðv. 54.
Tilmælið einmælt samtykt.
Karl A. Olsen, borgarstjóri, komin aftur á fundin.
Mál 55.
Tilmæli frá somu um keyp av plantum til komandi summar.
J. nr. 2005-290
Nevndin mælir til at játta 30.000 kr til keyp av plantum, og at upphæddin verður játtað við
15.000 kr av kontu nr. 320010: reinhald og fríðkan av bygdini og við 15.000 kr av kontuni
“stuðul til trivnaðar- og umhvørvismál” undir kontubólkinum 54.
Nevndin mælir somuleiðis til, at tær plantur, sum kommunan ikki ger nýtslu av, verða
latnar Viðalundanevndini til at selja íbúgvunum fyri innkeypsprís.
Viðv. 55.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Marjun S. Olsen atkvøddi blankt.
Mál 56.
Tilmæli frá somu til munnliga umsókn um stuðul frá bólkinum undir VÍF, sum fyriskipar
bátastevnuna.
bátastevnuna
J. nr. 2005-291
Nevndin mælir til at stuðla við 8.000 kr til kunningartilfar/lýsingar, og at bólkurin
eftirfylgjandi skjalprógvar, at stuðulin verður brúktur til endamálið.
Nevndin mælir til, at stuðulin verður játtaður av kontu nr. 690130: studningur og aðrar
útreiðslur.
Viðv. 56.
Tilmælið einmælt samtykt.
Einmælt samtykt, at Vestmannahavnar Havn fyri 25.000 kr útvegar neyðuga el-útgerð.
Somuleiðis samtykt, at Vestmannahavnar Havn umsitur útgerðina, og at útgerðin kann
lánast út til almenn tiltøk ímóti 1.000 kr í depositum fyri hvørt skápið.
Bygdarráðið samtykti eisini at áleggja Havnarnevndini at gera eina reglugerð fyri útleigan.

Mál 57.
Tilmælir frá Fíggjarnevndini og Trivnaðarnevndini til umsókn frá spæliplássbólkinum í
Gjáarlon um eykajáttan til spælipláss.
J. nr. 2005-256
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan uppá 75.000 kr, og at upphæddin verður játtað
av íløgukontuni, nr. 700010.
Málið annars beint í Trivnaðarnevndina til framhaldandi viðgerð.
Trivnaðarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá Fíggjarnevndini við ískoyti um,
at staðsetingarnar verða gjørdar í samráð við brunamyndugleikarnar.
Viðv. 57.
Tilmælini einmælt samtykt.
Mál 58.
Tilmæli frá Trivnaðarnevndini til uppskot frá leiðarunum í dagstovnunum um reglugerðir
fyri stovnarnar og um broytingar í upptøkureglunum.
J. nr. 2005-254
Nevndin mælir til at góðtaka uppskotini til reglugerðir.
Viðvíkjandi upptøkureglunum mælir nevndin til at gera onkrar broytingar í mun til
uppskotið frá dagstovnaleiðarunum.
Viðv. 58.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 59.
Tilmæli frá somu til umsókn frá P/F Sea Service v/Palla Lamhauge um matstovuskeinkiloyvi.
J. nr. 2005-272
Umsóknin er komin frá politiinum til ummælis.
Nevndin mælir til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 59.
Tilmælið einmælt samtykt.
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