Reglugerð um rottangatøming
Við heimild í § 20 stk 1 í kunngerð nr. 53 frá 3. mai 1994 um umhvørvisreglur og § 8 í
kunngerð nr. 186 frá 5. november 1993 um spillivatnsevju verður ásett:
Gildisøki og allýsingar
§ 1. Reglugerðin er galdandi fyri tøming av øllum rottangum í Tórshavnar kommunu.
Stk. 2. Allýsingar:
“Rottangi” verður í hesi reglugerð nýtt sum felagsheiti fyri rottanga, septiktanga,
trixtanga, reinsiverk ella líknandi skipan, hvørs endamál er at reinsa spillivatnið fyri
mannaskarn.
”Eigari” merkir eigari av rottanga.
Eigarans skyldur og ábyrgd
§ 2. Eigarar hava skyldu til at nýta ta kommunalu tømingarskipanina, sambært § 3, stk. 2 í
kunngerðini um spillivatnsevju.
Stk. 2. Eigarar hava skyldu til at vísa á, hvar rottangin er staðsettur.
Stk. 3. Tann kommunala tømingarskipanin sleppur ikki eigara undan at tryggja, at rottangin er í
góðum standi og virkar, sum hann eigur.
Stk. 4. Kommunan skal hava boð, tá ið rottangi verður settur, fluttur ella tikin burtur, og
ávísingar frá kommununi um hesi viðurskifti skulu verða fylgdar.

Atkoma
§ 3. Eigarar hava skyldu at tryggja, at tað slepst til rottangan.
Stk. 2. Hesi viðurskifti skulu vera í lagi, áðrenn tømt verður:
1)
rottangin er lættur at koma til,
2)
tað er grivið væl frá rundan um lokið,
3)
lokið er væl fest, trygt og heilt,
4)
lokið er lætt at loysa, tá ið tømt verður og lætt at festa aftur, tá ið arbeiðið er liðugt,
5)
lokið má ikki viga meira enn 25 kg, og
6)
at óviðkomandi lutir og evni ikki eru í rottanganum.
Títtleiki
§ 4. Kommunan skipar fyri og hevur eftirlit við, at rottangar verða regluliga tømdir, tað er
umleið eina ferð um árið.
Stk. 2. Er tørvur á eyka tøming, umframt ta regluligu tømingina, hevur eigarin skyldu at biðja
um eykatøming.
Gjald
§ 5. Privat húsarhald gjalda ikki fyri árliga rottangatøming. Verður tømt oftari enn kravdu
ferðina, rinda privathúsarhald eitt gjald sambært gjaldsskrá, sum samtykt av býráðnum við
heimild í § 8 í kunngerð nr. 186 frá 5. november 1993 um spillvatnsevju.
Stk. 2. Øll onnur enn privat húsarhald, herundur virkir, almennir stovnar, feløg v.m. rinda eitt av
býráðnum ásett gjald fyri rottangatøming
Stk. 3. Ber ikki til at tøma rottangan í fyrstu atløgu, t.d. tí at staðsetingin av rottanga ikki er
fráboðað, og/ella eigari ikki hevur hildið skyldur sínar sambært § 3, kann nýggj roynd at tøma
rottangan verða gjørd fyri eigarans rokning eftir gjaldi, ið býráðið ásetir (gjald fyri
rottangatøming).
Stk. 4. Eru fleiri húski og/ella virkir knýtt í sama rottanga, ber skrásetti eigarin útreiðslurnar í
sambandi við rottangatømingina.

Boð, treytir og forboð

§ 6. Verða ásetingarnar í § 3, í hesi reglugerð ikki fylgdar, kann Tórshavnar kommuna
geva boð um neyðugar ábøtur ella broytingar.
Stk. 2. Um boð, sum verða givin sambært hesi reglugerð, ikki verða lýdd innan ásettu
freist, kann kommunan sambært § 28 í kunngerðini um umhvørvisreglur lata arbeiðið
gera fyri rokning tess, ið er skrásettur eigari.
Kærumál

§ 7. Avgerðir hjá Tórshavnar kommunu eftir hesi reglugerð kunnu sambært § 66 í
løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd við seinni broytingum,
kærast til Umhvørvisstovuna. Kæran skal sendast Tórshavnar kommunu, sum síðan
sendir hana til Umhvørvisstovuna við neyðugum skjølum.
Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, avgerðin er fráboða avvarðandi. Er kærufreistin úti
ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi
gerandisdagin
Gildisreglur

§ 8. Henda reglugerð er góðkend av Umhvørvisstovuni tann 14.11.2013, og samtykt á
býráðsfundi tann 30.01.2014. Reglugerðin kemur í gildi dagin eftir, hon er lýst.

