
TÓRSHAVNAR
 KOMMUNA

Váttan fyri móttøku við dagfesting og stempul:

1. Umsøkjari:
For- og eftirnavn:

Tygum verða vinaliga biðin um at útfylla umsóknarblaðið og undirskriva. Vinaliga skrivið við SPJALDRASTAVUM. Tá ið tygum hava fylt út 
umsóknina, senda tygum hana saman við fylgiskjølum til: Tórshavnar kommunu, Postboks 32, 110-Tórshavn ella til torshavn@torshavn.fo

Umsókn um byggiloyvi

TÓRSHAVNAR KOMMUNA
Vaglið · Postboks 32
FO-110 Tórshavn

Bústaður: Postnummar og býur / bygd:

Teldupostur: Telefon / fartelefon

3. Hvat er ætlanin at byggja:

Sethús Tvíhús Rað- / ketuhús

Vinnubygning Bilhús / bilskýli Hjall / úthús

Annað, skriva hvat:

Verður søkt um t.d. sethús við sjálvstøðugum bilhúsi / bilskýli, skal krossur setast fyri bæði.

2. Søkt verður um:

Nýbygging Útbygging Umbygging

5. Tekniskar innleggjingar:

Fjarhiti Kloakk / regnvatn SEV Brúks- / drekkivatn Telefon

4. Matrikulnummar:
Matrikulnummar: Býur / bygd:

6. Undirskrift umsøkjarans:

Eg vátti, at allar upplýsingar eru rættar, og at eg eri 
eigari av ognini á matrikkulnummarinum upplýst í 
punkt 4. Eisini havi eg lagt øll neyðug fylgiskjøl við 
í umsóknina (sí vegleiðing á baksíðuni).

Dagfesting: Undirskrift:

Er talan um nýbygging, skal upplýsast um, hvørjar tekniskar innleggingar eru á ognini.

BYGGI- OG UMHVØRVISDEILDIN



Vegleiðing  –  hvørji fylgiskjøl skulu leggjast við í umsóknina?

Alt eftir, hvat søkt verður um, eru ymisk krøv til hvørji skjøl skulu 
leggjast við í umsóknina.

Niðanfyri sæst, hvørji fylgiskjøl eru kravd í hvørjum føri.

Sethús, tvíhús, rað-/ketuhús 
ella vinnubygningar 
· Støðumynd 1:250/1:500 

· Flatmyndir 1:100

· Tvørskurður 1:50 við tilfarslýsinig

· Síðumyndir 1:100

· Kloakkplan 1:100

· Sertekning av brandkamb í tak og útvegg 1:20
 (tvíhús/raðhús)

· Avrit av skeyti á ognini

· Møguligar servittuttir

· Frágreiðingar og útrokningar

· Fyri størri bygningar, skulu eisini brunatekingar 
 og statiskar útrokingar

Sí eisini faldaran „Sethúsabygging“

Skúrur/hjallur
· Støðumynd við mátum og plasering

· Tvørskurður í minstalag 1:100 við mátum og tilfarslýsing

Bilhús/bilskýli
· Støðumynd 1:100/1:200

· Flatmynd 1:100

· Síðumyndir 1:100

· Tvørskurður 1:100 við tilfarslýsing

Umbygging
Tekningar av verandi støðu og viðkomandi umbyggingum, sum 
skulu lýsast fyri at viðgera málið, flatmyndir, síðumyndir og 
tvørskurðar við tilfarslýsingum.

Útbygging
· Støðumynd 1:250/1:500

· Flatmynd 1:100 av verandi og framtíðar støðu 

· Síðumyndir 1:100

· Tvørskurður 1:50 við tilfarslýsing

Kvistar
· Tekning av øllum viðkomandi útsíðum, í minsta lag 1:100
 við øllum mátum

· Tvørskurður, í minsta lag 1:50 við mátum og tilfarslýsing

Sethúsabygging
Faldarin „Sethúsabygging“ er gjørdur fyri at lætta um, tá ið søkt 
verður um byggiloyvi til sethús.

Í faldaranum eru dømi um tekningar, frágreiðingar, útrokningar 
o.a. Faldarin fæst í Snarskivuni og á www.torshavn.fo

Gevið gætur
Øll fylgiskjøl (tekningar, skeyti, servituttur, frágriðingar, útrokning-
ar og onnur skjøl) viðvíkjandi byggiumsóknini skulu dagfestast, 
merkjast við matr. nr. á ognini og undirskrivast.

Tað er umráðandi, at skjøl, ið umfata tekningar, útrokn- ingar og 
frágrieðingar, eru undirskrivað av persónum, sum hevur gjørt tey. 
Hesin er samstundis ábyrgdari av, at skjølini eru nøktandi.

Sambært kap. 1, § 4, stk. 4, í almennu byggisamtyktini fyri 
Tórshavnar kommunu, skulu tekningar og útrokningar verða 
gjørdar av fólki við neyðugum førleika.

Tað eru arkitektar, byggifrøðingar, verkfrøðingar, teknikarar ella 
onnur, sum byggivaldið heldur hava nóg holla vitan og kunnleika 
at lúka krøvini, ið vanliga verða sett tekniskari projektering.

Tá ið teknað verður, er týdningarmikið at hugsa verður um bruna-
viðurskiftini „Bygningskunngerð 2017“ (KB17).

Spurningar
Um tú hevur spurningar í sambandi við byggiloyvið, ert tú 
vælkomin at koma í Snarskivuna ella ringja á telefon 302010. 
Eisini ber til at senda teldupost til torshavn@torshavn.fo




