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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna 

 
Dagfesting:  23.06.2016  kl. 18.30 

 

Á fundi:  Trúgvi Gudmundarson 

Rúni Thomsen 

Eyðfinn Debes 

Martin í Nesi 

Niels J. Thomsen 

Jóhan Eli Poulsen 

Ikki møtt:  Magni Bertholdsen 

 

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

1.   Umsókn um fíggjarligan stuðul kappingarárið 2016/17 frá TB-flogbólti. 

Samtykt varð einmælt at stuðla felagnum við kr. 3.000,-. 

 

2.   Umsókn um stuðul til strandamentanarstevnuna Nordisk Kystkultur Festival 2016. 

Søkt verður um stuðul til árligu norðurlendsku strandamentanarstevnuna, sum í summar 

verður hildin í Vági. Samtykt varð einmælt ikki at stuðla verkætlanini. 

 

3.   Umsókn um stuðul í sambandi við tombola fyri Parkinson Felagið. 

Samtykt varð ikki at lata stuðul til tiltakið, men at stuðla Parkinson Felagnum við kr. 3.000,-.  

 

4.   Umsókn um byggiloyvi til hjall á matr. nr. 29g, Hvalba. 

Samtykt varð einmælt at geva byggiloyvi til hjall sambært umsókn, givnum upplýsingum og 

viðløgdum tekningum. 

 

5.   Umsókn um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 190f, Hvalba.   

Samtykt varð, at Tekniska nevnd kannar málið til næsta fund.  

 

6.   Skriv viðv. byggiloyvi til neyst á matr. nr. 70, Hvalba. 

Samtykt varð at útseta málið til komandi fund. 

 

7.   Skriv um vegforðingar í Sandvík. 

Samtykt varð einmælt ikki at ganga hesum á møti. 
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8.   Umsókn um loyvi at taða við sildamjøli. 

Sambært Umhvørvisstovuni, er onki nevnt um fiskamjøl í kunngerðini um taðing ella kunn-

gerðini um umhvørvisreglur og kann sostatt staðfestast, at tað ikki er beinleiðis forboð fyri at 

brúka fiskamjøl at taða við. Samtykt varð at geva loyvi at taða við sildamjøli, treytað av, at 

taðingin ikki elvir til dálking av áum ella er til ampa fyri fólk, ið búgva nærhendis.  

 

9.   Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

      Tekniska nevnd (framløga Martin í Nesi): 

 Boriloyvi til jarðhita á matr. nr. 524f og matr. nr. 25f: Orka á Umhvørvisstovuni hevur  

viðmælt báðum umsóknunum. Samtykt varð einmælt at geva loyvi til jarðhitaskipan, 

treytað av, at ásetingarnar sambært umsóknarblaðnum verða fylgdar. 

         

Vega- og havnanevnd (framløga Eyðfinn Debes): 

 Neystini á Hamranesi: Viðvíkjandi neystunum á Hamranesi varð samtykt at avgreiða hesi 

sambært metingunum hjá Mads Guttesen. 

 

      Trivnaðarnevnd (framløga Rúni Thomsen): 

 Húsavørður til Roynhøllina: Trivnaðarnevndin hevur gjørt eina lýsing av, hvørjar uppgávur-

nar hjá einum húsavørði í Roynhøllini verða.   

 

Ikki almenn mál: 

10. Fíggjarnevndin (framløga Trúgvi Gudmundarson): 

 2 mál viðgjørd fyri afturlatnum hurðum. 

 

  

 

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 20.45         

 

           

Trúgvi Gudmundarson       Rúni Thomsen Eyðfinn Debes  

 

 

Martin í Nesi   Niels Jacob Thomsen Jóhan Eli Poulsen 

              


