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Reglugerð um burturbeining av
húsarhaldsburturkasti í Tórshavnar kommunu
Við heimild í kunngerð nr. 147 frá 19. oktober 1995 um burturkast hevur Tórshavnar kommuna
tann xx. september 2007 samtykt hesa reglugerð um burturbeining av húsarhaldsburturkasti í
Tórshavnar kommunu:

Endamál
§1
Endamálið við hesi reglugerð er at tryggja, at húsarhaldsburturkast í Tórshavnar kommunu verður
burturbeint á ein heilsu- og umhvørvisligan tryggan hátt.

Øki
§2
Stk. 1. Henda reglugerð er galdandi fyri Tórshavnar kommunu.
Stk. 2. Reglugerðin er galdandi fyri handfaring og burturbeining av øllum burturkasti, sum natúrliga
stavar frá húskjum, herundir húsarhaldsrusk, avroð og upptøka eftir slátur og veiðu, endurnýtiligt
burturkast, havnaðir brúkslutir, urtagarðsburturkast, vandamikið burturkast og burturkast frá
umvælingum í egnum bústaði.
Stk. 3. Nevndu burturkastbólkar eru nærri lýstir í fylgiskjali til reglugerðina.
Stk. 4. Reglugerðin umfatar ikki:
•
Burturkast frá nýbygging og størri umvælingum , sum er at meta sum vinnuligt burturkast
•
Avgrevstur (t.d. mold, eyr, grót) og betongleivdir frá byggivirksemi
•
Serliga oxiderandi burturkast
•
Spreingievni
•
Fýrverk
•
Radioaktiv evni
Stk. 5. Planturunnið burturkast kann sum ein sjálvboðin skipan nýtast til sankutøð á egnari grund.
Bert tann parturin av húsarhaldsruskinum, sum er nevndur í fylgiskjali til reglugerðina, má brúkast
til sankutøð. Sankutaðingin skal ikki draga at sær skaðadjór ella geva orsøk til heilsuvanda.
Stk. 6. Um nýggjar skipanir verða royndar, kann kommunan seta serstakar fyriskipanir í verk fyri
eitt avmarkað øki í kommununi. Slíkar fyriskipanir verða fastlagdar í fylgiskjølum til reglugerðina.
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Allýsingar
§3
Húski

Eitt ella fleiri fólk, sum búgva saman í privatum heilársbústaðum í
sethúsum, tvíhúsum, raðhúsum, ognaríbúðum og leiguíbúðum.
Bústaðirnir skulu lúka treytirnar í almennu byggisamtyktini kap. VI § 4 fyri
íbúðir.

Sethús

Sethús (íroknað tvíhús) við egnum matr. nr., sum verður brúkt til bústað.
Talið av húskjum í einum sethúsum kann í mesta lagi vera eins stórt og talið
av íbúðum, sum er loyvt í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar
kommunu.

Raðhús

Hús við egnum matr. nr., ið er samanbygt við fleiri hús í eini røð, og sum
verður brúkt til bústað hjá í mesta lagi einum húski.

Ognaríbúð

Íbúð við egnum matr. nr. sum verður brúkt til bústað hjá í mesta lagi einum
húski.

Leiguíbúð

Sjálvstøðugur bústaður í sethúsum sambært kap. VI § 4 í almennu
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu og sum verður brúktur til bústað
hjá í mesta lagi einum húski.

Grundeigari

Tann, sum sambært tinglýsingini eigur fasta ogn.

Burturkast

Evni ella lutir, sum ánarin sleppur, ætlar ella er skyldubundin at sleppa sær
av við sambært kunngerð um burturkast.

Húsarhaldsrusk Havnað evni ella tilfeingi, sum natúrliga stavar frá nýtslu í húsarhaldum,
undantikið, avroð og upptøka eftir slátur og veiðu, endurnýtiligt burturkast,
havnaðir brúkslutir, urtagarðsburturkast, vandamikið burturkast og
burturkast frá umvælingum í egnum bústaði.
Endurnýtiligt
burturkast

Burturkast, sum verður mett at vera egnað til endurnýtslu (t.d. pappír, papp,
glas, fløskur o.tl.).

Havnaðir
brúkslutir

t.d. møblar, hvítvørur, teppir, køksamboð, húshaldstól o.tl.) frá húskjum.

Urtagarðsburturkast

Greinar, bløð, gras, ókrút o.tl. frá privatum urtagørðum.

Vandamikið
burturkast

Serliga dálkandi burturkast, sum er nevnt í fylgiskjali til kunngerð um
burturkast. Dømi um vandamikið burturkast er lýst í fylgiskjali til hesa
reglugerð.

Innsavningarskipan

Skipan, har burturkast verður heintað við bústaðin, og har kommunan hevur
ábyrgdina av, at skipanin virkar, sambært kunngerð um burturkast.

Avhendingarskipan

Skipan, har kommunan vísir á ein burturbeiningarmøguleika, meðan húskið
hevur ábyrgdina av, at burturkastið verður burturbeint til ávíst
burturbeiningarstað, sambært kunngerð um burturkast.

Nærbingjur

Innsavningaríløt í nærumhvørvinum, har húski kunnu avhenda fløskur og

Tórshavnar kommuna
J.Nr. 200201970-29

síða 2 av 10

Reglugerð um burturbeining av
húsarhaldsburturkasti í Tórshavnar kommunu

gløs umframt annað burturkast eftir nærri kunngerð.
Støðupláss

Staðið á ognini, har ruskstativið er staðsett.

Flutningsvegur Gonguteinurin millum mark og støðupláss.
Ruskinnsavnari Arbeiðstakari, sum sambært sáttmála við Tórshavnar kommunu rekur
ruskinnsavningina í Tórshavnar kommunu.

Skyldur hjá húskjum
§4
Stk 1. Húski hava skyldu til at nýta tær innsavningar- og avhendingarskipanir, sum Tórshavnar
kommuna setir í verk.
Stk. 2. Burturkast frá húskjum skal bert innsavnast ella avhendast samsvarandi teimum
fyriskipanum, sum Tórshavnar kommuna setir í verk sambært §§ 5, 6, 7 og 8 í hesi reglugerð.
Stk. 3. Húski hava skyldu til at kelduskilja burturkastið samsvarandi teimum skipanum fyri
endurnýtslu, sum Tórshavnar kommuna setir í verk.
Skt. 4. Brenning av burturkasti í Tórshavnar kommunu er bannað samsvarandi kunngerð um
burturkast. Tó er loyvt at brenna óviðgjørdan við í eldstaði og smáum ovnum í heimahúsum. Við
loyvi frá Tórshavnar kommunu er tó loyvt at brenna nýggjárs- og jóansøkubál o.t., treytað av at
hetta ikki hevur við sær ampar fyri grannalagið.

Innsavningarskipan fyri húsarhaldsrusk
§5
Stk. 1. Tórshavnar kommuna skipar fyri innsavningarskipan fyri húsarhaldsruski. Skipanin fevnir
um beinleiðis heinting við bústaðin og verður gjørd av ruskinnsavnara.
Stk. 2. Hvørt húski skal hava eitt ruskstativ til hvønn ruskposa.
Stk. 3. Húski útvega og viðlíkahalda sjálvi ruskstativ til húsarhaldsrusk. Ruskstativið skal vera av
góðkendum slag. Góðkend ruskstativ eru: fríttstandandi sekkjastativ við neti og loki, fríttstandandi
sekkjastativ við træklædningi og loki.
Aðrar skipanir í ávísum økjum skulu góðkennast av Tórshavnar kommunu.
Tórshavnar kommuna kann taka avgerð um, at ávísar ognir/hús skulu nýta ruskbingjur í staðin fyri
vanlig ruskstativ. Áðrenn endalig avgerð verður tikin, skal viðkomandi og ruskinnsavnari hoyrast.
Stk. 4. Hvørt húski fær útflýggjað ruskposar, svarandi til ein ruskposa um vikuna, umframt 4
eykaposar um árið. Tórshavnar kommuna heintar ein ruskposa um vikuna frá hvørjum húski,
harumframt 4 eykaposar um árið, tó í mesta lagi 1 eykaposa hvørja ferð. Eykaposarnir verða settir
við síðuna av ruskstativinum, tá teir skulu heintast.
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Húski við 5 fólkum ella fleiri, ella húski við serligum heilsuligum tørvi, fáa útflýggjað og heintað
ruskposar, svarandi til tveir ruskposar um vikuna. Tórshavnar kommuna boðar ruskinnsavnaranum
frá, hvørji húski skulu hava 2 posar um vikuna. Hevur eitt húski 2 posar um vikua, er eisini neyðugt
við tveimum ruskstativum.
Skráseting av húskjum fer fram í kommunala fólkayvirlitinum.
Um húski hava tørv á fleiri ruskposum, enn tey hava rætt til, skal húski sjálvt keypa eyka ruskposar
við frámerki.
Bert ruskposar, ið eru útflýggjaðir av ruskinnsavnaranum, ella eyka ruskposar við frámerki, verða
heintaðir.
Stk. 5. Tað er bert loyvt at koyra húsarhaldsrusk í ruskposan. Í ruskposan er ikki loyvt at koyra:
endurnýtiligt burturkast, avroð og upptøku eftir slátur og veiðu, havnaðir brúkslutir,
urtagarðsburturkast, vandamikið burturkast, burturkast frá umvælingum í egnum bústaði og
burturkast, sum ikki er umfatað av hesi reglugerð.
Burturkastið skal ikki koyrast leyst í posan, men skal vera innballað ella í einum plastposa.
Burturkast sum t.d. blæur, bind o.l. skal altíð vera í afturlatnum plastposa, áðrenn tað verður koyrt í
ruskposan.
Ruskposin skal ikki ovfyllast. Posin er at rokna sum fullur, tá ið 20 cm eru eftir upp til posakantin.
Ruskposin kann í mesta lagi viga 20 kg.
Skarpir, skerandi, rívandi og spískir lutir skulu vera innpakkaðir, soleiðis at posin ella ruskinnsavnarin ikki verða skaddir.
Stk. 6. Støðupláss og flutningsvegur skulu skipast samsvarandi teimum til eina og hvørja tíð
galdandi reglum, sum Arbeiðseftirlitið setir í gildi við heimild í lóg um arbeiðsumhvørvi.
Eitt støðupláss skal vera til hvørja ogn. Støðuplássið skal vera inni á egnum grundøki. Um fleiri
húski eru í sama húsi, hava húskini skyldu til at hava felags støðupláss.
Tórshavnar kommuna avger, um íbúðirnar/ognirnar á ávísum økjum skulu hava hvør sítt støðupláss,
ella um íbúðirnar/ognirnar skulu vera felags um eitt ella fleiri støðupláss, og hvar hesi skulu vera.
Áðrenn endalig avgerð verður tikin, skal viðkomandi og ruskinnsavnari hoyrast.
Um støðuplássið er innandura, t.d. í úthúsi, bilhúsi e.l., skal rúmið ikki vera stongt, og neyðug luft
skal sleppa at. Skelti skal setast upp, sum týðiliga vísir, hvar støðuplássið er.
Støðuplássið skal vera soleiðis háttað, at ruskposin kann takast og flytast uttan vanda fyri vanlukku
ella heilsuskaða. Ruskstativ skulu standa á sløttum, trygt og hóskandi, soleiðis at posin kann takast
uttan trupulleikar. Ruskposin skal kunna takast uttan vansar og uttan, at tað er neyðugt at bukka ella
toyggja seg at koma til ella frá staðnum.
Flutningsvegurin skal vera soleiðis háttaður, at flutningur av ruskposanum er uttan vanda.
Flutningsøkið skal vera: slætt og fast, uttan at vera hált (vælegnað er t.d. flísar, asfalt ella fast grús),
ljóst, reint og ruddiligt, ruddað fyri kava og avísað. Hurðar, portur og líknandi skulu kunna standa í
opnari støðu og vera so breið og høg, at flutningur er uttan vanda.
Støðuplássið eigur at verða so nær atkomuvegnum sum gjørligt. Flutningsvegurin má í mesta lagi
vera 20 m. Á "koteletgrundum" verður koteletbeinið ikki roknað sum flutningsvegur. Hvørt
trapputrin er at rokna sum ein metur.
Stk. 7. Ruskposin verður heintaður sama dag hvørja viku. Tó kann ein eyka ruskposi verða
heintaður frá hvørjum húski 4 ferðir um ári. Í serligum førum kann Tórshavnar kommuna áseta ein
annan heintingartíttleika.
Stk. 8. Tá posin verður heintaður, verður ruskstativið latið aftur.
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Ruskposin skal standa í ruskstativinum. Húski hava ikki loyvi at taka posan úr stativunum og bera
hann út til mark.
Hundar ella onnur djór skulu á ongan hátt vera til ampa fyri ruskinnsavnaran.
Ruskinnsavnari letur hurðar, portur o.tl. aftur, tá ið ruskposin er heintaður.
Fer rusk niður undir heinting, tekur ruskinnsavnarin ruskið upp og burturbeinir tað, tó er hetta
treytað av, at ruskposin lýkur treytirnar í § 5 stk. 5 í hesi reglugerð.
Verður ruskposin av einhvørjari orsøk ikki heintaður, fær húski frá ruskinnsavararnum útflýggjað
eitt skjal við fráboðan um orsøkina.

Innsavningarskipan fyri pappír og papp
§6
Stk. 1. Tórshavnar kommuna skipar fyri innsavningarskipan fyri pappír og papp. Skipanin fevnir
um beinleiðis heinting við bústaðin og verður gjørd av ruskinnsavnara.
Stk. 2. Pappír og papp kann avhendast á ávístum móttøkustað.
Stk. 3. Øll húski hava atgongd til endurnýtsluíløt til pappír og papp. Tórshavnar kommuna kann, um
serligar grundir eru fyri tí, gera av, at pappír og papp ikki verður heintað í einum øki – hetta tó
treytað av góðkenning frá heilsu- og umhvørvisnevndini. Hvørt sethús og raðhús skal hava eitt ílat.
Um fleiri húski eru í hvørjum húsi, skulu húskini vera felags um ílatið.
Í økjum við ognaríbúðum og/ella leiguíbúðum og í serligum førum í økjum við sethúsum og
raðhúsum kann Tórshavnar kommuna taka avgerð, um húskini skulu vera í felag um endurnýtsluíløt
til pappír og papp. Áðrenn endalig avgerð verður tikin, skal viðkomandi og ruskinnsavnari hoyrast.
Stk. 6. Tórshavnar kommuna útflýggjar endurnýtsluíløt einaferð til sethús og raðhús og øki við
ognaríbúðum og/ella leiguíbúðum. Íløtini skulu vera av góðkendum slag. Grundeigarin hevur
ábyrgd av, at ílatið er í fullgóðum standi. Er ílatið ikki í fullgóðum standi, hevur grundeigarin
skyldu til at útvega sær góðkent endurnýtsluílat fyri egnan kostnað
Stk. 7. Tað er bert loyvt at koyra pappír og papp í endurnýtsluíløtini.
Stk. 8. Tømingardagin skal ílatið standa á støðuplássinum til húsarhaldsrusk ella nærri
atkomuvegnum, soleiðis at tað kann trillast út á vegin til innsavningarbilin. Um ílatið ikki stendur á
støðuplássinum til húsarhaldsrusk, skal tað vera sjónligt frá atkomuvegnum. Tórshavnar kommuna
kann um neyðugt taka avgerð um, at serlig tiltøk skulu setast í verk í hesum sambandi. Áðrenn
endalig avgerð verður tikin, skal viðkomandi og ruskinnsavnari hoyrast. Støðupláss og
flutningsvegur skulu lúka treytirnar í § 5, stk. 6.
Stk. 9. Tømingartíttleikin verður ásettur av Tórshavnar kommunu. Lýst verður í fjølmiðlunum, nær
ið tømt verður.
Stk. 10. Ásetingarnar í § 5 stk. 8 (4. – 7. pkt.) eru eisini galdandi fyri innsavningarskipan fyri pappír
og papp.
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Innsavningar-/avhendingarskipan fyri vandamikið burturkast
§7
Stk. 1. Tórshavnar kommuna skipar fyri innsavningarskipan fyri vandamikið burturkast. Skipanin
fevnir um beinleiðis heinting við bústaðin og verður gjørd av ruskinnsavnara.
Stk. 2. Tórshavnar kommuna útflýggjar øllum húskjum ein serligan posa til vandamikið burturkast
við jøvnum millumbilum.
Húski kunnu seta hendan posan út til ruskstativi til vanliga ruskposan, tá hann skal heintast. Húski
fær ein nýggjan posa, so hvørt tað letur ein posa.
Tað er ikki loyvt at koyra annað í posan, enn tað sum er fyriskrivað í fylgiskjali til reglugerðina.
Stk. 3. Vandamikið burturkast kann avhendast á ávístum móttøkustað.

Avhendingarskipanir
§8
Stk. 1. Húski í Tórshavnar kommunu eru fevnd av avhendingarskipan fyri hesar burturkastbólkar:
Avroð og upptøka eftir slátur og veiðu, endurnýtiligt burturkast, havnaðir brúkslutir,
urtagarðsburturkast, vandamikið burturkast, burturkast frá umvælingum í egnum bústaði.
Stk. 2. Privat húski í Tórshavnar kommunu skulu avhenda nevndu burturkastbólkar á ávístum
móttøkustað, sí tó § 7 um vandamikið burturkast.
Stk. 3. Við avhending á móttøkustaðnum skal burturkastið skiljast í bólkar samsvarandi teirri
skiljiskipan, sum er galdandi á staðnum.
Stk. 4. Tó kann fiskaslógv niðurgravast á egnari grund, treytað av at hetta ikki hevur við sær ampa
fyri grannar ella umhvørvi annars, og at burturbeiningin ikki dregur at sær skaðadjór ella gevur
orsøk til heilsuvanda.
Stk. 5. Fløskur og gløs kunnu harumframt avhendast í nærbingjur, sum eru uppsettar ávís støð í
Tórshavnar kommunu til endamálið.

Undantøk
§9
Stk. 1. Tórshavnar kommuna kann í serligum førum gera undantak frá hesi reglugerð. Áðrenn
undantak kann gerast, skal ruskinnsavnarin hoyrast.
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Stk. 2. Teknisku fyrisitingini verður heimilað at gera broytingar í fylgiskjalinum til reglugerðina.

Fyrispurningar/fráboðanir
§ 10
Stk. 1. Fyrispurningar viðvíkjandi burturkastskipanina kunnu stílast til Tórshavnar kommunu,
Snarskivuna, ella ruskinnsavnaran.
Stk. 2. Fráboðanir um t.d. manglandi ruskposa, manglandi heinting av ruskposa skulu tó stílast til
ruskinnsavnaran. Ruskinnsavnarin skal kanna málið og fráboðar avvarðandi fráboðara sambært § 5
stk. 8, seinasta pkt.

Eftirlit
§ 11
Stk. 1. Tórshavnar kommuna hevur eftirlit við, at ásetingarnar í hesi reglugerð verða hildnar.
Stk. 2. Verða sambært § 5 stk. 8, seinasta pkt. ella § 10 stk. 2 staðfest viðurskifti, sum ikki eru í
samsvari við reglugerðina, skal Tórshavnar kommuna taka avgerð um at fáa viðurskiftini í rættlag
innan ávísa freist.

Kærur
§ 12
Stk. 1. Avgerðir hjá Tórshavnar kommunu eftir hesi reglegerð kunnu samsvarandi kunngerð um
burturkast § 20 kærast til Heilsufrøðiligu starvsstovuna.
Stk. 2. Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, avgerðin er fráboðað viðkomandi. Kæran skal sendast til
Tórshavnar kommunu, Teknisku fyrisitingina, boks 32, 110 Tórshavn, sum saman við málsins
skjølum sendir kæruna til Heilsufrøðiligu starvsstovuna.

Revsing
§ 13
Brot á hesa reglugerð ella tann, sum ikki ger eftir boðum ella krøvum givin við heimild í hesi
reglugerð ella ikki heldur treytir í loyvum givin sambært § 4, verður revsaður sambært § 72 í
løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd.
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Gildisreglur
§ 14
Stk. 1. Henda reglugerð kemur í gildi tann 1. januar 2008.
Stk. 2. Samstundis fer úr gildi reglugerð um burturbeining av húsarhaldsburturkasti fyri Tórshavnar
kommunu frá 28. august 2003.

Tórshavn, tann

Heðin Mortensen
borgarstjóri

Jens Marius Poulsen
kommunustjóri
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Fylgiskjal
Allýsing av húsarhaldsburturkasti
Yvirlitið er ikki útgreinað út í æsir
Planturunni húsarhaldsrusk, ið kann nýtast til sankutøð
• blómur, plantur o.a.
• burturkast frá frukt og grønmeti
• breyð og køkuleivdir
• kaffigrums og tebløð, eisini filtur
• eplaflus o.a.
• eggja- og nøtuskal
• vátt pappír, t.d. køksrullur
Húsarhaldsrusk, ið skal í vanliga ruskposan til brenningar
• planturunninn dagrenovatión, um tað ikki verður nýtt til sankutøð
• kjøtleivdir
• fiskaleivdir
• viðskeraleivdir
• skitið papp, pappír
• plastikk
• skitið pakkitilfar, t.d. frá viðskera, kjøti ella grønmeti
• blikkdósir
• mjólka- og djúspakkar o.l.
• stanniol
• einnýtisblæur
• einnýtisborðbúni
• annað burturkast, sum ikki er nevnt aðrastaðni
Pappír og papp
• avísir og vikubløð
• lýsingabløð
• skrivi- og teknipappír
• edb-pappír
• bylgjupapp
• pakkipappír og -papp
• telefonbøkur
• reint pakkikartong, t.d. frá cornflakespakkum, tannpastapakkum o.tl.
Glas og fløskur
• niðursjóðingargløs
• dressing- og ketchupfløskur
• onnur fløskusløg (vaskað)
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Reglugerð um burturbeining av
húsarhaldsburturkasti í Tórshavnar kommunu

Havnaðir brúkslutir eru t.d.
• møblar, madrassur og annað innbúgv
• hvítvørur
• súkklur
• barnavognar
• størri leikutoyslutir
• køli- og frystiskáp
• teppir
• klæði og skógvar
• húshaldstól
• køksamboð
• annað størri burturkast, sum ikki kann burturbeinast sum húsarhaldsrusk
Urtagarðsburturkast
• greinar og runnar
• gras og bløð
• annað lívrunnið burturkast úr urtagørðum
Elektriskir og elektroniskir lutir
• elektrisk húshaldstól
• elektrisk hondamboð
• motorar og transformarar
• útvarpstól, sjónvørp og sjónbandatól
• teldur og telduútgerð
Vandamikið burturkast
• battarí
• ljós, kyksilvurlampur og lágorkuperur
• termometur, kondensatorar og blýleivdir
• djóra- og plantueitur
• máling, lakk og træverja
• olja og smyrjiolja
• terpentin, bensin og tynnarar
• øll sløg av sýru og lúti
Burturkast frá umvælingum í egnum bústaði
• træsprek og annað timbur
• trýstdýggjað timbur
• PVC burturkast, t.d. takrennur, rør, hurðar og vindeygu
• vindeygu og hurðar
• fugurestir
• tapetrestir
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