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Bíðilisti til vinnustykki
Fyri at koma á bíðilista til vinnustykki, skal
umsøkjarin útfylla umsóknarblað, ið skal latast
Snarskivuni. Umsóknin verður flokkað eftir tí
virksemi, ið er lýst at vera á vinnuøkinum.
Umsóknirnar verða raðfestar eftir umsóknardegi, ið
er dagurin, tá umsóknin er móttikin í Snarskivuni.
Skrásettur til fleiri vinnustykki
Til ber at standa skrásettur til fleiri vinnustykki. Tá
skal umsókn latast inn fyri hvørt vinnustykki sær.

Tórshavnar kommuna
Postsmoga 32
110 Tórshavn
Tel 30 20 10
Fax 30 20 11
torshavn@torshavn.fo
www.torshavn.fo
Mánadag-fríggjadag 9-16
tó hósdag
9-18

Tórshavnar kommuna

Brot úr løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober
1988 um umhvørvisvernd § 26 stk. 1
»Fyritøkur, virki ella útbúnaðir, ið eru at finna í
fylgiskjalinum til lógina, mugu ikki verða gjørd ella
farin undir, fyrr enn góðkenning er givin til slíkt.
Nevndu fyritøkur, virki ella útbúnaðir mugu ikki
víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga
á ein hátt, ið nertir við dálkingarviðurskifti virkisins,
fyrr enn víðkanin ella broytingin er góðkend.«
Brot úr kunngerð nr. 53 frá 3. maj 1994
um umhvørvisreglur § 1 stk.1
»Órudd o.a. Ikki er loyvt at lata órudd liggja og
rekast. Bý- ella bygda(r)ráðið skal halda almenn
pláss, vegir, áir, áarinntøk við veg og rennur rein,
meðan avvarðandi eigari skal halda tún og onnur
privat uttandura øki rein.«
Brot úr kunngerð nr. 41 frá 9. apríl 1992
um burturkast § 10 og § 11
»Tað áliggur øllum at nýta innsavningarskipanirnar
hjá kommunustýrinum ella tann avhendingarmøguleika, ið kommunustýrið vísir á. Tað er ikki
loyvt at tveita ella lata burturkast, harundir ónýtilig
akfør, skipsvrøk, fiskaslógv, havhestafjøður, v.m.,
liggja og rekast í haga, fjøru, á sjógvi, fram við
vegi ella aðrastaðni.«
»Burturkast skal avhendast regluliga fyri at fyribyrgja
uppsavnan á staðnum. Kommunustýrið skal um
neyðugt geva boð um, hvussu reglulig avhendingin
skal vera.«

Tillutað vinnustykki
Tá vinnustykkið verður tillutað umsøkjara, sendir
Tórshavnar kommuna umsøkjara nýtt spurnarskjal, ið
skal flýggjast kommununi aftur. Spurnarskjalið skal
geva eina neyva lýsing av teknisku viðurskiftunum, ið
koma at fara fram á vinnuøkinum.
Sum meginregla er galdandi, at byrjað skal vera at byggja
innan tvey ár, eftir at skeytið er undirskrivað. Áramálið er
fest á skeytið.
Virksemi á vinnustykkinum
Er ynski um at hava virksemi á vinnustykkinum áðrenn
bygt verður, skal loyvi fáast til vega frá Tórshavnar
kommunu.
Er ætlanin at broyta virksemið á vinnustykkinum, skal
loyvi fáast til vega frá Tórshavnar kommunu.
Bingjur, ið standa longur enn 6 mánaðir á vinnustykkinum,
skulu hava byggiloyvi.
Leiga av óbygdum vinnustykki
Verður óbygt vinnustykki leigað øðrum, skal virksemið,
leigarin skal hava á vinnustykkinum, góðkennast av
Tórshavnar kommunu.
Víðarisøla av óbygdum vinnustykki
Víðarisøla av óbygdum vinnustykki er ikki loyvd.
Gevið gætur
Alt eftir virksemi á vinnuøki, kann verða talan um at fylgja
krøvum, ið aðrir myndugleikar seta.
Søla av ábygdum vinnustykki
Treytirnar, ið eru settar í skeytið og tinglýstar, eru galdandi
fyri nýggja eigaran av ognini.

Opnar goymslur
Verður tilfar lagt á vinnustykkið, so uttanumøkið má
metast sum fyribilsgoymsla, skal økið til fyribilsgoymslu
avmarkast og skermast. Talan má ikki vera um goymslu,
sum kemur undir kap. 5 í umhvørvisverndarlógini, uttan
at neyðug góðkenning er fingin til vega.
Ruddilig vinnustykki
Miðað verður eftir,at vinnustykkini eru so ruddilig og rein
sum til ber. Tí verður ikki loyvt, at vinnustykkið verður nýtt
uttan fyrilit. Umhvørvisverndarlógin og kunngerðin um
umhvørvisreglur og burturkast hevur ásetingar, og er tað
ábyrgd eigarans at seta seg inn í og fylgja hesum.

