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1. kapitul.
Økið hjá viðtøkuni.
§ 1. Viðtøkan hevur gildi fyri alla Havnar kommunu, uttan so at annað er ásett í
einstøkum fyriskipanum í viðtøkuni.
§ 2. Vegir eru í hesi viðtøku at skilja sum ein og hvør almenn ella privát gøta,
vegur, pláss, brúgv, tunnil, skot, rás, trappa ella tílíkt lendi, ið verður nýtt til
vanliga ferðslu av einum ella fleiri ferðslugøgnum.
2. kapitul.
Gætur eftir reglulag v.m.
§ 3. Bardagi, rópan, geylan, harðmæltur, songur, harðskapur ella onnur ólátað,
ørkymlandi ella tílík atferð, sum kann hava við sær ólag í almennum reglulag
ella ampa øðrum hjástøddum ella fólki, ið býr har um vegir, mugu ikki fara fram
á vegum ella øðrum støðum, har atgongt er fyri almenning, t.d. handlum og
almennum skrivstovum, skemtistøðum, baðstøðum, almanna nátthúsum og
flutningsførum, teirra millum leiguvognum.
2. petti. Fara slíkir tilburðir fram á støðum, har ikki atgongt er fyri almenning, og
hava teir við sær ólag í almennum reglulag, kann politiið áseta, at givið verður
uppat við teimum.
§ 4. Bannað er at vera so drukkin á teimum støðum, ið nevnd eru í gr. 3, 1.
petti, at onnur hava ampa av tí.
§ 5. Bannað er á ella upp at veg ella øðrum støðum, har atgongt er fyri
almenning, at tíggja sær ólíkliga, t.d. við ólíkligum orðum ella gerðum, við
ólíkligari nektan av kroppinum ella við at eggja til siðloysi.
§ 6. Politiið kann banna øllum, ið stødd eru á onkrum veg, at standa í stað har
ella at fara aftur og fram á stytri strekkjum, um tann, sum hetta varðir, við støðgi
sínum har ella við at fara tann vegin ampar fólki, sum býr har um vegir, ella fólki,
sum kemur framvið, ella um grundgivin varhugi er av, at tann, sum hetta varðir,
fremur óløgligan vinnuveg.
§ 7. Á teimum støðum, ið umrødd eru í gr. 3, 1. petti, má tyrping ella
mannatrongd, sum kann hava við sær ólag í almennum reglulag, ikki fara fram.
Politiið kann siga persónum, ið staddir eru á nevndu støðum, frá teimum
ásetingum, ið neyðugar eru til tess at byrgja fyri, at ólag á henda hátt kemur á
alment reglulag.
2. petti. Tá ið nógv fólk tyrpist á veg við billettsølur, skemtistaðir, handlar, busssteðgstaðir ella tílíkt, skal tað gera eftir boðunum frá politinum um at halda
reglulag.

§ 8. Boðað skal verða frá mannagongum og fundum á vegum við persónliga at
venda sær til politiið í seinasta lagi 24 tímar, áðrenn sett verður í verk.
Fráboðanin skal verða gjørd av tí, ið fær tiltakið í lag, ella onkrum við fulltrú frá
tí, og skal skila til mund, leið og fundarstað. Politiið kann seta fyri broyting í
hesum, um tað verður mett at vera neyðugt fyri ferðsluna. Tær fyriskipanir
viðvíkjandi varðveitslu av reglulag, sum politiið setur, skulu verða hildnar.
2. petti. Ásetingin í 1. petti hevur ikki gildi fyri líkfylgi.
§ 9. Nýtsla av hátalaravogni á ella upp at veg og nýtsla av hátalara frá loftfari
mugu bert fara fram eftir loyvi frá politinum. Annars kann politiið banna nýtslu av
hátalarum, grammofonum, musikktólum ella tílíkum úti ella fyri opnum
vindeygum ella durum, um nýtslan verður mett at vera til munandi ampa fyri tey,
ið búgva har um vegir ella fara framvið.
§ 10. Bannað er uttan gilda orsøk at banka upp á portur, dyr ella vindeygu,
ringja upp á porturs- ella duraklokkur ella havast at tílíkum gerðum, ið órógva
kunnu íbúgvararnar.
2. petti. Persónligar áheitanir í sambandi við sølu av vørum ella við upptøku av
bíleggingum ella áheitanir av sama slag mugu ikki fara fram, tá ið bann ímóti
teimum eru uppfest av ognaránaranum ella honum, ið hevur íbúðina í hondum.
3. petti. Bannað er í húsum at lata frá sær rit og myndir við ósømiligum innihaldi
til onnur enn íbúgvarar, ið skilliga hava bílagt tey.
§ 11. Rópan við vørum á veg er bannað fyri kl. 7 og aftan á tað, at vanlig
afturlatingartíð hjá handlunum er byrjað, og má ikki fara fram, har hon kann
ampa sjúkrahúsum, skúlum ella tílíkum.
§ 12. Á ella upp at vegum ella øðrum støðum, har atgongt er fyri almenning, má
uppfesting ella gongubering av uppsløgum ella framsýning, søla ella útbýting av
ritum ella myndum ikki fara fram, um tað kann órógva alment reglulag, ella um
uppsløgini, ritini ella myndirnar eru av ósømiligum ella meinandi slag.
2. petti. Útbýting av ritum ella myndum á støðunum, ið nevnd eru í 1. petti, ið
einans verður gjørd sum lýsing fyri vinnuligum áhugamálum, er bannað. Politiið
kann banna, at gingið verður við uppsløgum, um tað bert verður gjørt við slíkum
endamáli.
3. petti.1)
§ 13. Lutir, teirra millum rit, mugu ikki verða útsleptir úr lofti, uttan loyvi frá
politinum.
§ 14. Bannað er á ella út á veg at nýta skotvápn og leikavápn, teirra millum
boga og sleingju, at kynda bál, at lata av eldverk ella tílíkt ella at tveita steinar,
kavabløk, vatn ella annað, ið valda kann skaða, ella sum ampar teimum, ið
koma framvið.
2. petti. Uttan fyri vegir er bannað at nýta skotvápn, kynda bál ella lata av
eldverk ella tílíkt, um sovorðið kann føra við sær vanda ella munandi ampa fyri
ferðsluna á vegnum.
§ 15. Tørvandi má verða ansað eftir smábørnum, ið stødd eru á veg.
§ 16. Óavvarðandi mugu ikki halda til á trappum, í portrum, í inngongdum ella
uppgongdum at húsum, í kjallara- ella loftsrúmum, í óbygdum húsum ella
íbúðum, í gørðum, urtagørðum ella úthúsum, á byggiplássum, í akførum ella
øðrum førum.
§ 17. Á býkendum økjum er, uttan fyri hini loyvdu baðstøðini, bannað at baða
sær í almennum tjørnum ella vøtnum, vatnræsum ella vatnbrunnum. Uttan fyri
býkend øki kann politiið banna baðing í sovorðnum støðum, um so er, at
baðingin verður mett at vera hættislig ella til ampa fyri tey, sum búgva har um
vegir ella koma framvið.

2. petti. Politiið kann taka avgerð um, hvat bjargingartilfar skal vera tøkt á
almennum baðistrondum og baðstøðum, og hvørjar atgerðir, teirra millum eftirlit,
ið annars skulu verða settar í verk til tess at byrgja fyri vanda fyri lívi og heilsu
hjá teimum, ið baða sær. Útlopsvippur kunnu bert verða settar upp, har dýpið á
lægsta dagliga vatni er í minsta lagi 3 m. Vippur, sum uppsettar eru meira enn 3
m yvir vatnyvirflatanum, kunnu bert verða settar, har dýpið á lægsta dagliga
vatni er í minsta lagi 4 m.
3. petti. Óavvarðandi er bannað at halda til so nær almennum ella privátum
baðihúsi, at tað ampar nýtarunum.
4. petti. Politiið kann taka avgerð um tær atgerðir á almennum baðistrondum og
baðstøðum, sum verða hildnar at vera neyðugar at seta í verk til tess at byrgja
fyri, at tey, ið baða sær, elva til alment tykni.
3. kapitul.
Fyribyrgjan av vanda og ampa fyri
ferðsluna.
§ 18. Um arbeiði á, út á ella upp at veg eru í gerð, og um tey kunnu hava við
sær vanda ella ampa fyri tey, ið koma framvið, t.d. vørur verða drignar upp ella
latnar niður, takrennur verða reinskaðar, tekjur verða umvældar ella framsíður á
húsum verða vaskaðar ella málaðar, skulu fullgóðir frávísarar verða uppfestir til
ávaringar fyri tey, ið koma framvið. Til tess nýmálaðir veggir og lutir eru tornaðir,
skal við skilligum skelti verða gjørt teimum, ið koma framvið, vart við vánirnar
fyri at dálka seg av at nerta við málingina.
2. petti. Er stúrandi fyri, at kavi ella glerpípur á húsum kunnu leypa niður á veg,
skal ánarin beinan vegin ávara tey, ið koma framvið, við uppfesting av
fullgóðum frávísarum og sum skjótast síggja til, at kavin ella glerpípurnar verða
burturbeind.
§ 19. Vindur, ið nýttar verða til at draga upp ella lata niður vørur v.m. út á veg,
skulu vera fullsterkar, og bert persónar, ið hava neyðugan kunnleika í nýtsluni
av teimum, mugu fáast við tær.
§ 20. Leysir stigar, ið nýttir verða til arbeiði á byggingum upp at veg, skulu vera
haldgóðir og verða nýttir og hildnir á fullgóðan hátt. Er stigin meira enn 5 m
langur, og er hann ikki festur í erva á fullgóðan hátt, skal eitt tilkomið fólk verða
statt við niðara enda á stiganum fyri at síggja til, at hann stendur væl.
§ 21. Vindeygapussing uttanífrá má at veg ikki fara fram uttan tryggjandi vissu
ímóti falli.
§ 22. Upp at veg mugu vindeygu ikki verða skolað ella vaskað soleiðis, at tað
kann ampa teimum, ið framvið koma.
§ 23. Á ella út á veg mugu teppi, dúkar ella tílíkt ikki verða bankað ella rist ella
klædnapløgg verða løgd ella upphongd.
2. petti. Vatning av blómum á altanum og í køssum framman fyri vindeygu, ið
horva út ímóti veg, má ikki fara fram soleiðis, at fólk, ið fer framvið, kann hava
ampa av tí.
§ 24. Á ella upp at veg mugu ikki verða settir lutir, ið kunnu fara um koll ella
detta niður og sostatt valda skaða ella dálka vegin.
2. petti. Vindeygu, teirra millum takvindeygu, ið horva út ímóti veg, skulu vera
fest á fullgóðan hátt. Tá tey eru opin, skulu tey vera fest við króki ella tílíkum.
§ 25. Á ella út á veg mugu ikki uttan loyvi frá politinum vera súkkluløð, vørur,
uttanáskáp, automatir ella tílíkt. Bannið hevur ikki gildi fyri lutir, ið festir verða
hægri enn 3,5 m á húsaveggir.

2. petti. Tá talan er um almennar vegir, kann loyvið, ið nevnt er í 1. petti, bert
verða givið við býráðsins samtykt. Snýr tað seg um privátar vegir á býkendum
økjum, kann loyvið bert verða givið aftan á samráð við býráðið.
3. petti. Leiðingar og tílíkt mugu ikki uttan loyvi frá býráðnum verða uppfest yvir
almennum veg.
§ 26. Niðurgongdir til kjallarar uttan fyri framsíðulinjuna á húsum við veg skulu
hava fullgott rimaverk báðu megin við ella fullgóðan lemm, ið lagdur er ájavnt
við gongubreytina. Lemmurin má bert verða upplatin, um nýtsla av kjallaranum
ger tað neyðugt, og tá skulu fullgóðir frávísarar verða uppsettir til ávaringar fyri
fólk, ið fer framvið.
2. petti. Ljóskassar upp at veg skulu vera fullvæl lokaðir ájavnt við
gongubreytina. Sama er við frárenningarrennum, sum kunnu ampa teimum, ið
fara framvið.
§ 27. Grót má ikki verða sprongt, uttan so at gætur verður givið eftir hesum
trygdartiltøkum:
Fullvæl skal vera lagt út yvir grótið, ið sprongt verður; um so er, at grót verður
sprongt nærindis bygdum húsum, veg ella rás, skal verða sæð til, at fólk, ið býr
har um vegir ella kemur framvið, fær ávaring, meðan tíð er, og um so er, at
sprongt verður ovarlaga, skal eisini verða sæð til, at grót, ið bóltar omaneftir, ikki
hevur við sær váða fyri støð niðanfyri.
§ 28. Útgrevstrar, ið eru nærindis veg, og sum kunnu vera hættisligir, skulu vera
fullvæl skorðaðir og stikaðir.
2. petti. Brunnar nærindis veg skulu hava fullgott lok ella stik.
3. petti. Politiið kann annars banna sovorðnum, sum dygst við veg kann vera
vandamikið fyri ferðsluna.
§ 29. Bannað er uttan loyvi frá politinum at fara eftir ísinum á almennum
vøtnum, vatnræsum og øðrum blotum, tá ið ísurin ikki er púra tryggur, ella tá ið
ferðsla eftir ísinum er bannað við uppslag ella almenna kunngerð.
2. petti. Á teimum støðum, ið nevnd eru í 1. petti, mugu hol ikki verða brotin á
ísin uttan loyvi frá politinum. Holini skulu verða fullvæl stikað ella merkt.
§ 30. Bátar og onnur tílík før, ið nýtt verða til útleigingar frá staðføstum plássi,
skulu vera í fullgóðum standi og vera útgjørd við tørvandi amboðum. Førini eru
undir eftirliti av politinum, ið skal fáa boð, tá ið byrjað verður virki við útleiging av
førum. Politiið kann leggja fyriskipan viðvíkjandi innrætting og útgerð av førum
við. Útleigað kann bert verða til persónar, sum verða mettir førir fyri at fáast við
farið á tryggjandi hátt.
2. petti. Atløgubrýr, ið ikki einans verða havdar til priváta nýtslu, eru undir eftirliti
av politinum. Politiið kann lata kannan av brúnum fara fram. Nýtslan av brúnum
kann verða bannað, um vandi kann standast av nýtsluni.
4. kapitul.
Friðing av almennum grasagørðum v.m.
§ 31. Bannað er at áverka ella taka burtur planting á vegum ella í almennum
ella alment atkomuligum grasagørðum, ella teir útbúningar, ið settir eru sum
verjur fyri plantingini. Fruktir og blómur mugu ikki verða áverkaðar ella hentaðar.
2. petti. Pappír ella annað burturkast má ikki verða tveitt í alment atkomuligar
grasagarðar, og teir mugu heldur ikki í aðrar mátar verða áverkaðir ella dálkaðir.
3. petti. Í almennum grasagørðum skulu tey, ið vitja, halda tær ásetingar
viðvíkjandi reglulag, ið kunngjørdar eru við uppsløgum, og fylgja teimum
leiðbeiningum í at halda reglulagið, sum givnar verða av teimum, ið hava
eftirlitið.

4. petti. Stik við veg ella almennan ella alment atkomuligan grasagarð mugu ikki
verða áverkað. Bannað er at stíga upp á ella upp um nevndu stik.
5. kapitul.
Húsanummør og uppsløg.
§ 32. Á býkendum økjum skal ein og hvør húsaánari síggja til, at vegnummarið
á húsinum er uppfest á eyðsýndan hátt oman fyri ella við høvuðsinngongdina
upp at vegnum, uttan so at býráðið tekur aðra avgerð. Eru fleiri uppgongdir til
sama húsanummar, skal við høvuðstrappuna hjá hvørjari uppgongd eisini verða
uppfestur bókstavur.
§ 33. Á ella upp at veg mugu ikki verða uppfest uppsløg, kunngerðir ella tílíkt
uttan loyvi frá politinum og tí, ið hevur ráðarættin yvir uppslagsstaðnum.
2. petti. Uttan loyvi frá politinum kunnu tó verða uppfest
1. kunngerðir frá almennum myndugleikum,
2. frásagnir um fyrilestrar, fundir, sýningar og
skemtitiltøk fyri almenningin,
3. valáheitanir og
4. uppsløg, ið viðvíkja teimum húsunum, har upp
verður fest.
3. petti. Býráðið ger av, at á hvørjum støðum tær kunngerðir, ið nevndar eru í 2.
petti, nr. 1, mugu verða uppfestar.
4. petti. Uppsløg, ið eru løgliga uppfest, mugu ikki verða avskrødd, áverkað ella
dálkað.
5. petti. Uppsløg, ið ikki longur hava nakað endamál, skulu verða burturtikin.
6. kapitul.
Vinnuligt virki á vegum.
§ 34. Eingin má uttan loyvi frá politinum fáa sær støðu á veg fyri at selja vørur,
teirra millum matvørur, ið fyrst og fremst eru ætlaðar til nýtslu á staðnum, ella í
aðrar mátar at handla. Hvat ið almennum vegum viðvíkir, kann loyvi bert verða
givið við býráðsins undirtøku. Viðvíkjandi privátum vegum kann loyvi bert verða
givið við ánarans undirtøku og aftan á samráðing við býráðið.
2. petti. Uttan loyvi frá politinum ber tó til at selja nýveiddan fisk, fugl, fuglaegg,
grind og spik á støðum, ið havnarmeistarin vísir á.
§ 35. Bannað er á veg ella parkeringarstøðum at seta akfør við tí í hyggju at
gera nýtslu av teimum ella at viðgera tey, t.d. til sølu, útleigingar, heila ella
lutvísa vinnuliga umvæling ella til nýtslu sum lýsing, verkstað, bústað ella tilhald,
uttan so at loyvi er givið av býráðnum, sum tekur avgerð í málinum eftir
samráðing við politiið.
7. kapitul.
Vistastøð og gistingarhús.
§ 36. Vistahøli, teirra millum búskaparrúm og toalett, eru undir eftirliti av
politinum og heilsunevndini.
2. petti. Einki vistahøli má verða tikið í nýtslu, áðrenn tað er góðkent av
politinum og heilsunevndini.
3. petti. Endurnýggjað góðkenning skal eiga sær stað, áðrenn vistahøli verða
tikin í nýtslu, aftan á tað at
1. munandi umbygging hevur farið fram,
2. hølini hava verið nýtt til annað endamál ella

3. nýggjur nýtari hevur tikið við hølunum.
4. petti. Køkur ella annað búskaparrúm má ikki uttan góðkenning verða tikið í nýtslu
sum gestahøli.
5. petti. Góðkenning sleppir ikki umsøkjaranum undan at fáa tey loyvi og
undantaksloyvi umframt, ið kunnu verða kravd sambært byggi- ella
heilsulóggávu ella aðrari lóggávu.
§ 37. Vistahøli skulu verða umsitin og vera sámiliga rein.
2. petti. Vistahøli mugu ikki verða nýtt til náttartilhald.
3. petti. Vistahøli, har gestir halda til, skulu vera ivaleysa upplýst.
§ 38. Gistingarhøli eru undir eftirliti av politinum og heilsunevndini.
2. petti. Eingi høli mugu verða tikin í nýtslu til gistingar, áðrenn tey eru góðkend
av politinum og heilsunevndini.
3. petti. Ásetingarnar í gr. 36, 3. og 4. petti, um endurnýggjaða góðkenning
verða nýttar samsvarandi.
4. petti. Góðkenning sleppir ikki umsøkjaranum undan at fáa tey loyvi og
undantaksloyvi umframt, ið kunnu verða kravd sambært byggi- ella
heilsulóggávu ella aðrari lóggávu.
§ 39. Øll gistingarhøli skulu verða umsitin og vera sámiliga rein.
§ 40. Hevur gistingarveitari ikki rætt til vanliga vistaveiting umframt, skulu hølini,
ætlað búgvandi fólki og ferðafólki til vistaveitingar, liggja soleiðis fyri og vera
soleiðis innrættað, at tey ikki bjóða sær fram sum vistarstøð fyri øðrum enn
teimum, ið løgliga kunnu fáa vistir veittar í gistingarhúsinum.
§ 41.2) Vistastøð skulu vera afturlatin frá kl. 24 til kl. 5. Politiið kann við
býráðsins undirtøku loyva longri upplatingartíð.
§ 42. Bannað er á almennum vistastað at nýta harðskap, at sýna ólátaða,
ørkymlandi ella tílíka atferð, ið kann hava við sær ólag í almennum reglulag ella
ampa øðrum hjástøddum ella fólki, ið býr har um vegir, ella í aðrar mátar at
havast at nøkrum, ið brýtur frá reglulag og sóma.
2. petti. Verður onkur sekur í broti av ásetingini í 1. petti, skal verturin ella
umboðsmaður hansara tala at og um neyðugt vísa tí, sum hetta varðir, burtur
ella boðsenda politinum.
3. petti. Er bardagi ella annað munandi óskil íkomið á vistastað, kann politiið
skipa fyri, at afturlatið er tað ið eftir er av degnum.
8. kapitul.
Skemtitiltøk fyri almenningin.
§ 43. Skemtitiltøk fyri almenningin, teirra millum konsertir, sirkus- og
varietésýningar, dansur, brenning av eldverki, karruselkoyring, premiukortspæl,
framsýning av forvitnisligum lutum, skjóting við skotløð, spæl við
spæliautomatir, nevadystir og kapprenningar mugu ikki fara fram uttan loyvi frá
politinum. Áðrenn loyvi er givið, má einki verða kunngjørt um, at skemtitiltakið
verður framt.
2. petti. Ásetingin í 1. petti verður ikki nýtt viðvíkjandi konsertum, ið verða
fingnar í lag av fólkakirkjuni og øðrum trúarsamfeløgum í kirkjum og
samkomuhøllum.
§ 44. Eingin má uttan loyvi frá politinum koma fram við musikki, songi,
fimlistabrøgdum ella tílíkum á vegum ella í túnum.
§ 45. Tann, sum hevur fingið loyvi til at fremja skemtitiltøk ella loyvi eftir gr. 44,
skal halda ásetingar viðvíkjandi reglulag, sum politiið leggur á. Verður serstakt
brunavarðhald mett at vera neyðugt, skal tann, sum hetta varðir, bera
útreiðslurnar av tí.

9. kapitul.
Sóping av gøtum v.m.
§ 46. Innan øki, ið ásett eru av býráðnum eftir samráð við politiið, skal ein og
hvør, ið eigur grund ella bygging, ið liggur upp at almennum veg (gongubreyt,
akbreyt v.m.), hava reinan vegarteinin út frá ogn síni til vegarmiðjuna. Um
miðjulinjan er meira enn 13 m frá grundini, ella um grundin liggur upp at
almennum plássi, skal ánarin tó bert hava eitt øki innan 10 m frá grundini reint.
Við gøtuhorn kann eftir áseting frá politinum henda skylda verða víðkað.
2. petti. Skyldan at hava reint fatar um teir ljóskassar og tær ristir, ið sett eru í
vegøkið, umframt frárenningarrennur frá grundini.
3. petti. Býráðið kann eftir samráðing við politiið heilt ella lutvíst sleppa ánarum
av grundum og byggingum, ið liggja upp at almennum veg, undan skylduni at
hava reint eftir 1. petti.
4. petti. Á kommununi liggur at hava reinar marru- og tvørkistur og
niðurrenningarbrunnar til kloakkir, settar í almennan veg, umframt tey almennu
vegøki, sum grundánararnir ikki hava skyldu at hava rein.
5. petti. Privátar vegir skulu ánararnir av grundunum, ið uppat liggja, hava
reinar.
§ 47. Býráðið ásetir eftir samráðing við politiið avgerðir um, hvørjar dagar og
innan hvørjar tíðir av degnum reingerð skal fara fram. Avgerðirnar verða
kunngjørdar í teimum føroysku bløðunum og _Útvarpi Føroya".
§ 48. Vegøkið skal hvønn dag innan tær tíðir, ið eftir § 47 eru ásettar til
reingerð, vandaliga verða reinskað fyri pappír, glasbrot, fruktrusk, skitt o.a., ið
dálkar serliga illa ella ampar ferðsluni.
2. petti. Ferðslubreytir, ið eru asfalteraðar ella yvirflataviðgjørdar á annan hátt,
skulu verða sópaðar.
3. petti. Økið skal verða haft reint undan lokplantum. Bannað er í samband við
reinsk- anina at nýta kemisk tilfar, ið kann meinsla planting, grasjaðrar ella tílíkt
á vegnum, ella sum kann bága fólki, ið kemur framvið.
4. petti. Burturkast frá akfari, ið flytur vørur v.m. til ognina ella frá henni, ella sum
vegna ánarans ella hansara leigara vinnuliga virki stendur uttan fyri ognina, skal
beinan vegin verða burturbeint.
5. petti. Vegrennur, frárenningarrennur og gryftir skulu til eina og hvørja tíð
verða sópaðar fyri øllum, ið kann forða fyri, at vatn frítt fær runnið.
6. petti. Tá ið sópað er, skal burturkastið beinan vegin verða koyrt í
ruskposarnar á ognunum, ið uppat liggja. Ger býráðið av, at komið verður eftir
burturkasti eftir fyriskipan av kommununi, skal tað verða lagt í dungar á
akbreytini tætt hjá vegrennuni. Tað má ikki verða sópað ella skolað niður í
niðurrenningarbrunnar.
§ 49. Tann, ið skyldu hevur at hava brunnar reinar, ið standa í samband við
kloakkir, ella marrukistur, frárenningarrennur, vegrennur, gryftir ella aðrar
vatnveitingar á ella við veg, skal bera so at, at tey lok ella bretti, ið løgd eru á
nevndu veitingar v.m., verða høvd rein, umframt síggja til, at tey falla væl og
liggja fast. Um tey í grimdarregni ella av øðrum orsøkum tálma
vatnfrárenningini, skulu tey verða burturtikin. Tey skulu verða áafturløgd, so
skjótt sum tað kann verða gjørt uttan at tálma frárenningini, og um burturtøkan
hevur við sær vanda fyri ferðsluna, skal staðið verða frámerkt ella stikað. Hetta
skal eisini verða gjørt, tá lokini ella brettini verða burturtikin til umvælingar.
§ 50. Loyvi til vinnuligt virki v.m. á vegum ella við vegir eftir kapitul 6 í viðtøkuni
er treytað av, at hin vinnurøkjandi hevur eitt hóskandi øki av vegnum rundan um
virkisstaðið reint av burturkasti, ið stavar frá virkinum, og setir upp ruskíløt eftir

leiðbeining frá myndugleikunum. Samsvarandi krøv viðvíkjandi at hava reint og
viðvíkjandi ruskíløtum hava gildi fyri automátsølu.
§ 51. Tá ið kavi er, skal tann, ið hevur skyldu at hava avvarðandi vegartein
reinan, beinan vegin rudda gongubreyt, gongurás, súkklubreyt, gongugeil og
vegrennu fyri kava. Síðan skal akbreytin so skjótt sum til ber verða ruddað.
Hesar skyldur galda, sjálvt um avvarðandi eftir gr. 46, 3. petti er undantikin
skyldu at hava reint.
2. petti. Býráðið kann eftir samráðing við politiið áseta, at almenn vegaøki, ið
kommunan eftir gr. 46 hevur rein, skulu verða ruddað fyri kava av ánarunum av
teimum grundum og byggingum, sum uppat liggja, so sum tilskilað í 1. petti.
3. petti. Býráðið kann eftir samráðing við politiið heilt ella lutvíst sleppa ánarum
av grundum og byggingum, ið liggja upp at almennum veg, undan skyldu at
skumpa kava eftir 1. og 2. petti.
4. petti. Á kommununi liggur at rudda tey almennu vegøki, ið ikki eru umfatað av
skylduni hjá teimum, at skumpa kava, ið grundirnar eiga.
§ 52. Kavin skal verða vandaliga skumpaður. Verður vegurin av toybili, sterkari
ferðslu ella tílíkum holutur ella óslættur, skal klakin verða upphøgdur í botn.
Lendið rundan um brunakránar, eldávaringarskáp og innleggingar til javningar
av ferðsluni skal til eina og hvørja tíð vera ruddað fyri kava.
2. petti. Kavin skal verða lagdur í dungar á akbreytina tætt vegrennuni. Har
akbreytin liggur upp at aðrari ferðslubreyt (gongubreyt ella súkklubreyt), breiðari
enn 2,5 m, skal kavin mest verða lagdur í dungar á hana næst akbreytini. Tó
skal tann parturin av ferðslubreytini, har kavarúgvurnar ikki verða lagdar, til eina
og hvørja tíð vera í minsta lagi 2,5 m. Kavarúgvurnar mugu ikki verða lagdar
oman á lok á elektriskum frágreiningarkøssum, á lemmar at
transformaraútbúnaðum ella tílíkum.
3. petti. Politiið kann áseta, at beint verður fyri kavarúgvum.
§ 53. Tann, ið skyldu hevur at hava ein vegatein reinan, skal í hálku stroya grús,
sand ella tílíkt á gongubreytina.
§ 54. Bannað er at tveita burturkast, haruppií pappír, steinar ella annað á veg, í
vegrennur, í aðrar almennar frárenningar, vatnræsi ella vatnstøð, í havnina ella
aðrar staðir, haðani tað kann renna út í eina av nevndu frárenningum v.m.
2. petti. Kavi og gler mugu ikki úr urtagarði ella túni verða tveitt út á vegin og
mugu ikki uttan loyvi frá býráðnum verða koyrd í gryftir ella almenn vatnræsi ella
vatnstøð.
§ 55. Akfør, ið nýtt verða at flyta mold, eyr, tøð ella annað, ið er serliga ringt at
dálka vegin, skulu vera tøtt og soleiðis innrættað annars, at einki verður sløtt á
vegin, meðan lagt verður uppí ella meðan koyrt verður.
2. petti. Hjól v.m. á akførum skulu vera reinskað, áðrenn førini fara út á vegin.
10. kapitul
Revsing v.m.
§ 56. Eftir gr. 5, 1. petti í lóg nr. 55 frá 13. apríl 1894 verður brot av hesi viðtøku
revsað við bót.
2. petti. Á sama hátt verða revsað brot av teimum eftir viðtøkuni tiknu
avgerðunum.
§ 57. Fyri misbrot, framt av barni, verða foreldur ella persónar, ið koma í
foreldra stað, revsað, um so er, at misbrotið kemst av, at ikki hevur verið
høviliga ansað eftir barninum.
§ 58. Grundánari kann líta onkrum øðrum í avvarðandi húsum ella nærindis
teimum búsettum persóni upp í hendur at ansa eftir, at loknar verða tær treytir,
ið eftir viðtøkuni liggja á grundánaranum, og slík lítan upp í hendur skal eiga

sær stað, um so er, at ánarin ikki býr í húsinum ella nærindis teimum. Avtalan,
ið skal vera skrivlig, skal skrivliga verða kunngjørd politinum, ið kann nokta at
góðkenna hana, um so er, at tann av grundánaranum tilnevndi persónurin ikki
verður mettur førur fyri at ansa eftir, at treytirnar verða loknar.
§ 59. Um onkur letur vera við at gera tað, sum eftir viðtøkuni liggur á honum ella
eftir teimum sambært viðtøkuni tiknu avgerðum, kann politiið hava tað gjørt ella
seta í verk tiltøk til tess at forða fyri, at vansketnið førir skaða við sær.
2. petti. Útreiðslurnar av hesum skal tann, ið ábyrgdina hevur, bera. Sama
hevur gildi fyri útreiðslurnar av tiltøkum, sum politiið setur í verk til tess at forða
fyri verkum, sum eru í hondum, ella at steðga enn ikki fulllidnum verkum, sum
bannað eru við ella eftir viðtøkuni.
§ 60. Henda viðtøka kemur í gildi tann 1. mai 1975. Um somu tíð fara
politiviðtøkurnar frá 19. november 1923 við seinni viðbótum úr gildi.
1. Sett úr gildi við áseting frá 18.12.1978
2. Broytt við avgerð løgmálaráðsins 19.10.1992

