Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 29. august 2006, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Jón Mikkelsen, Jákup Oluf Hansen, Pauli Trond
Petersen, Øssur Christiansen, Jóhan Hendrik Hansen og Marjun S. Olsen.
Skrivari:
Skrivari Jákup Durhuus.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 95.
Tilmæli frá Teknisku Nevnd um framhald av Fjalsvegi.
J. nr. 2005-322
Nevndin mælir til at miða ímóti skjótast gjørligt at bjóða betran av tilkoyringini og leingjan
av Fjalsvegi út í einari arbeiðstøku. Avsetta upphæddin uppá 650.000 kr fyri 2006 verður
ikki broytt, men støða verður tikin til upphæddir fyri 2007 og 2008, tá tilboð eru innkomin
og mett.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og einari ímóti. Marjun S. Olsen atkvøddi ímóti.
Mál 96.
Tilmæli frá somu um vegir og lendisviðurskifti í samband við ætlaðu
røktarheimsbyggingina.
J. nr. 2005-341
Nevndin mælir til,
•
at veguppskot b2) frá teknisku deild verður tilevnað og tilsvarandi broyting verður
gjørd í bygdarskipan.
•
at veguppskot c), sum er vegur frá Gerðisvegi til Rógvuveg, verður kostnaðarmett til at
bjóða út samstundis.
•
at bjóðað verður Bendix Bærentsen at keypa allan lutin matr. nr. 58d í Rógvubø uppá
3.000 m2 fyri 147.000 kr.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 97.
Tilmæli frá somu til áheitan frá Heina Olsen um atkomuvegin til hús hansara Inni á Fjørð.
J. nr. 2005-013
Mælt verður til, at svara, at í løtuni er ikki avlopsgrót til betran av vegnum, men at
kommunan annars er áhugað í teirri loysn, sum nevnd er í áheitanini.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 98.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Gutta Durhuus um broyting av byggiloyvi til neyst á matr.
nr. 48 og 49.
J. nr. 2005-330
Nevndin mælir til ikki at ganga umsóknini á møti.
Nevndin mælir til at boða frá, at sambært byggiloyvi til neyst á matr. nr. 49 skal neystaveggurin á matr. 49 vera minst 1 m frá neystaveggi á matr. 50t.
Nevndin mælir somuleiðis til at boða frá, at málið kann viðgerðast av nýggjum, um
umsøkjarin søkir um samanlegging av matriklunum - tó skal vísast á, at í bygdarskipan og
byggisamtykt er ásett, at neyst ikki muga verða bygd hægri enn 6,0 m til mønuna mátað frá
kotu 1,80.
Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd, ímeðan tað verður kannað nærri.
Mál 99.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Johnny P. Joensen um byggiloyvi til tríggjar smáttur á matr.
nr. 255a uttanfyri Fossá.
J. nr. 2005-327

Vísandi til ásetingarnar í bygdarskipanini mælir nevndin til ikki fyribils at geva byggiloyvi.
Nevndin mælir tó til at gera broyting í bygdarskipanini og byggisamtyktini soleiðis, at
byggingin seinni verður møgulig.
Tilmælið einmælt samtykt við ískoyti um, at umsitingin kannar hjá Innlendismálaráðnum,
um møguligt er at byggja smátturnar sambært verðandi bygdarskipan og byggisamtykt.
Mál 100.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Jógvan Frídal Johannesen
Johannesen um loyvi til umbygging av
sethúsunum á matr. nr. 247.
J. nr. 2005-339
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti treytað av, at skorsteinurin verður hildin
innanfyri grundøki.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 101.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Martin
Martin Garðalíð vegna samkomuna Gideon um loyvi til at
gera parkeringspláss omanfyri samkomuhúsið á matr. nr. 195æ.
J. nr. 2005-190
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti treytað av, at gjørdur verður stuðlamúrur upp
móti Sjóvartúni, og at biðið verður um eina meira nágreinliga ætlan.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 102.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Ungtemplarafelagnum Heyggi um at kommunan rindar fyri
asfaltering av túninum omanfyri Dansistovuna.
Ungtemplarafelagið Heyggur søkir somuleiðis um, at kommunan letur tilfar til gongubrúgv
um Hórará, og at felagið ger arbeiðið.
J. nr. 2005-340
Nevndin mælir til ikki at gjalda fyri asfalteringina, men at lata felagnum tilfar til gongubrúgv tvørtur um Hórará treytað av, at henda verður gjørd niðanfyri Dansistovuna.
Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd.
Mál 103.
Tilmæli frá somu til byggiætlan yvir sethús hjá Jóannis Iversen,
Iversen sum ætlanin er at byggja á
matr. 310d.
J. nr. 2005-345
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti treytað av, at formlig umsókn má innsendast,
áðrenn endaligt byggiloyvi kann gevast.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 104.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Hilbert Blástein um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 225a.
J. nr. 2005-346
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti.
Tilmælið einmælt samtykt.
Øssur Christiansen var ikki við til viðgerðina av máli nr. 105.
Mál 105.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Áka G. Olsen um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 310n.
J. nr. 2005-335
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti treytað av, at staðsetingin verður sambært
frammanundan fastløgdum byggilinjum.
Tilmælið einmælt samtykt.
Øssur Christiansen komin aftur á fundin.

Mál 106.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Jórun Durhuus um byggiloyvi til sethús á matr. nr 128g.
J. nr. 2005-347
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti treytað av, at íbinding í kommunala kloakk
verður ávíst av teknisku deild.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 107.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Súnfríðu Fonsdal um loyvi til at keypa part av ogn
kommununar matr. nr. 278i.
J. nr. 2005-348
Nevndin mælir til at svara aftur, at Bygdarráðið hevur játtað at selja sjálvsognarstovni matr.
nr. 278i.
Tilmælið einmælt samtykt.
Karl A. Olsen var ikki við til viðgerðina av máli nr. 108.
Mál 108.
Tilmæli frá somu til umsókn frá Ólavi A. Olsen um loyvi til niðurtøku av sethúsunum á
matr. nr. 119a og um byggiloyvi til nýggj sethús.
J. nr. 2005-350
Nevndin mælir til at ganga umsóknini um niðurtøku og uppafturbygging av nýggjum
sethúsum á møti treytað av, at grannarnir geva loyvi til bygging nærri grannamarki enn 2,5
m.
Nevndin mælir somuleiðis til at selja umsøkjaranum neyðugt lendi fyri 49 kr/fermeturin.
Einmælt samtykt at ganga umsóknini um niðurtøku, uppafturbygging og sølu av lendi á
møti.
Karl A. Olsen komin aftur á fundin.
Mál 109.
109.
Tilmæli frá somu um avgreiðslu av byggimálum.
byggimálum
J. nr. 2005-355
Nevndin mælir til, at vanlig byggimál framyvir verða avgreidd av teknisku nevnd og
teknisku deild.
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 110.
Tilmæli frá Havnarnevndini til umsókn frá Sp/f RN Maskinverkstaði
Maskinverkstaði um øki og byggiloyvi til
verkstaðsbygning á havnar-økinum.
J. nr. 2005-165
Nevndin mælir til at staðseta bygningin sambært uppskoti 2 frá teknisku deild, tó við teirri
broyting, at styttsti fráleikin til brandstøðina verður 9 m.
Nevndin mælir somuleiðis til at krevja, at bygningurin verður gjørdur í somu litum sum
brandstøðin.
Einmælt samtykt at flyta mál nr. 110 til viðgerðar fyri afturlatnari hurð.
Mál 111.
Tilmælir frá Teknisku Nevnd og Fíggjarnevndini um asfaltering.
asfaltering
J. nr. 2005-337
Tekniska Nevnd mælir til at góðkenna ætlanina, og at neyðug upphædd uppá 703.679 kr –
ikki íroknað mvg - verður játtað av íløgukontuni.
Málið beint í Fíggjarnevndina til framhaldandi viðgerð.
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá Teknisku Nevnd.
Tilmælini einmælt samtykt.

Mál 112.
Tilmælir frá Teknisku Nevnd og Fíggjarnevndini til fyrispurning frá Jonhard Mikkelsen um
kommunan er áhugað at keypa neyst hansara á matr. nr. 131c.
J. nr. 2005-351
Tekniska Nevnd mælir til at keypa neystið, men at Fíggjarnevndin ásetir upphæddina á
tilboði til eigaran.
Fíggjarnevndin mælir til
• at taka undir við tilmælinum frá Teknisku Nevnd
• at bjóða 30.000 kr fyri neystið
• at upphæddin verður játtað av kontu nr. 450010: Vestmanna Bygdarsavn.
• at verandi eigari, um hann tekur av tilboðnum, kann gera nýtslu av neystinum, til
hann hevur funnið aðra loysn, ella kommunan hevur brúk fyri neystinum ella
lendinum.
Tilmælini einmælt samtykt við ískoyti um, at verandi eigari, um hann tekur av tilboðnum,
kann gera nýtslu av neystinum, til kommunan hevur brúk fyri neystinum ella lendinum.
Mál 113.
Tilmælir frá Havnarnevndini og Fíggjarnevndini um bingjuplássið á Heyganesi.
J. nr. 2005-312
Havnarnevndin mælir til at veita eykajáttan uppá upp til 100.000 kr, og at upphæddin
verður játtað av kontu nr. 701020: íløgur.
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá Havnarnevndini.
Tilmælini einmælt samtykt.
Mál 114.
Tilmælir frá Havnarnevndini og Fíggjarnevndini um skipan av økinum Inni á Fjørð.
J. nr. 2005-333
Havnarnevndin mælir til at taka av tilboði frá Sp/f Hjálpirótini uppá 580 kr um tíman í
umleið 60 tímar, og at upphæddin til uttanhýsin tekniska hjálp verður hækkað við 40.000
kr í staðin fyri 20.000 kr, sum annars samtykt á bygdarráðsfundi 20. juni.
Málið annars beint í Fíggjarnevndin at ávísa upphæddina.
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá Havnarnevndini, og at
ískoytisupphæddin uppá 20.000 kr verður játtað av kontu nr. 490010: ferðavinna.
Tilmælini einmælt samtykt.
Mál 115.
Tilmælir frá Havnarnevndini og Fíggjarnevndini í samband við nýggja vatnveiting á
Heyganesi.
J. nr. 2005-242
Havnarnevndin mælir til, at játtaðar verða 40.000 kr til asfaltering í aftur veitina, sum
nýggja vatnveitingin verður løgd í.
Málið annars beint í Fíggjarnevndina til tess at ávísa upphæddina.
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá Havnarnevndini, og at íløgujáttanin
til vatnveitingina, konta nr. 701025, verður hækkað við 40.000 kr.
Tilmælini einmælt samtykt.
Mál 116.
Tilmæli frá Fíggjarnevndini til tilboð frá Annu Jacobsen fyri lendi hennara matr. nr. 30b í
grótbrotinum í Stóragerði.
J. nr. 2005-010
Anna Jacobsen bjóðar kommununi lendið fyri 150.000 kr.
Nevndin mælir til at bjóða Annu Jacobsen 25.000 kr fyri sjálvt lendið og 100.000 kr fyri
arbeiðini, sum gjørd eru á lendinum.
Tilmælið einmælt samtykt.

Mál 117.
Tilmæli frá somu um arbeiðsakfar til umsjónarmann.
J. nr. 2005-353
Nevndin mælir til at játta upp til 160.000 kr til arbeiðsakfar, og at upphæddin verður játtað
av kontu nr. 700011: íløgur.
Tilmælið samtykt við 6 atkvøðum fyri og ongari ímóti. Marjun S. Olsen atkvøddi blankt.
Mál 118.
Tilmæli frá somu í samband við møguliga vetrarfriðing.
vetrarfriðing
J. nr. 2005-354
Nevndin mælir til at seta ein bólk at gjøgnumganga fyriliggjandi tilfar og at fyrireika møguliga vetrarfriðing.
Tilmælið einmælt samtykt.
Einmælt samtykt at velja Jón Mikkelsen, formann í Teknisku Nevnd, Karl A. Olsen, formann í
Fíggjarnevndini, og ein lim frá Hegnsýnisnevndini, í bólkin.
Einmælt samtykt, at bólkurin skal koma við eini fyribils frágreiðing á bygdarráðsfundinum í
desember.
Mál 119.
Val av 3 limum í upptøkunevndina fyri Eldrasambýli.
J. nr. 2005-334
Einmælt samtykt at velja Mariu Hansen, Jógvan Johannesen og Miu Pedersen í nevndina.
Um onkur av valdu persónunum ikki ynskir at gerast limur í nevndini, varð einmælt
samtykt at velja Heidi Olsen í nevndina í staðin.
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