
2. Upplýsingar um virksemið
Navn á virksemi:

Adressan har virksemið fer fram:

Postnr. og býur/bygd: Matr.nr.:

1. Kontaktpersónur
Navn: Eftirnavn:

Bústaður: Postnr. og býur/bygd:

Telefon: Teldupostur:

TÓRSHAVNAR
 KOMMUNA

Váttan fyri móttøku við dagfesting og stempul:

Tú søkir svimjihyljaloyvi við at svara spurningunum 1-14 og undirskriva umsóknina. Vinarliga nýt spjaldrastavir, tá tú fyllir 
umsóknarskjalið út. Minst til at leggja kravdu fylgiskjølini við, tá tú sendir umsóknina. Umsóknin skal sendast saman við 
kravdu fylgiskjølunum til torshavn@torshavn.fo 

Byggi- og Umhvørvisdeildin viðger tína umsókn og tekur støðu til, um títt virksemi kann góðkennast til almenna nýtslu.

Umsókn um svimjihyljaloyvi

BYGGI- OG UMHVØRVISDEILDIN
Postboks 32  •  FO-110 Tórshavn
Teldupost: torshavn@torshavn.fo

BYGGI- OG UMHVØRVISDEILDIN

3. Vatn og klárleikil

JaVatnið, ið verður nýtt, lýkur galdandi treytirnar fyri drekkivatn Nei

JaÍ minsta lagi 6 ferðir um árið kannar góðkend starvsstova, at turbiditeturin liggur undir 0,3 NTU Nei

4. Hiti og sirkulerandi vatnstreymur

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Hitin er meira enn 29C°

Hitin er millum 29 og 34C°

Hitin er omanfyri 34 C°

Hitin verður máldur dagliga og í minsta lagi við upplatingartíð

[m3/tíma/persón]Sirkulerandi vatnstreymur per fólk, ið nýta hylin um tíman:

Ja NeiFarvuroynd verður gjørd 5. hvørt ár fyri at kanna sirkulerandi vatnstreymin

Ja Nei
Tryggja verður, at reinsiskipanin virkar til fulnar. Hetta inniber m.a. at tryggja, at filtrini eru í 
góðum standi, og at filturkapasiteturin er nøktandi

Slag av skipan (t.d. svimjihylur, terapibað, gosbað o.t.). Søkt verður um:
UndantaksloyviGóðkenning UmvælingNýggja skipan



10. Reinføri

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ein vegleiðing hongur frammi til gestir, ið kunnar um, hvussu fólk skulu vaska sær, áðrenn tey fara í hylin, 
og heitir á fólk við smittandi sjúkum um ikki at nýta hylin

Skiftirúm og vátrúm eru atskild

Sápuautomat er í vátrúminum

Ein reingerðarætlan er gjørd, og skiftingarrúm, vátrum, vesi og baðiøkið sjálvt verða reingjørd eftir hesi ætlan

Mannagongd er fyri, hvussu skal farast framm, um hylurin verður dálkaður av skarni ella spýggju

6. Frítt og bundið klor

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Kannað verður fleiri ferðir um dagin (við í mesta lagi 6 tíma millumbili), at innihaldið av fríum klori 
liggur millum 1,0 - 2,0 mg/l (bert kravt, um hitin er omanfyri 34C°)

Frítt klor verður automatisk stýrt

Kannað verður fleiri ferðir um dagin (við í mesta lagi 6 tíma millumbili), at innihaldið av bundnum 
klori í mesta lagi er 0,5 mg/l

8. Trihalomethan (THM)

Ja Nei
Kannað verður í minsta lagi 1 ferð um árið, at innihaldið av THM í mesta lagi er 25 μg/l, um hitin er lægri 
enn 34C°, og í mesta lagi 50 μg/l um hitin er hægri enn 34C°.

9. Bakteriur (totalkim), E.coli og pseudomonas bakteriur

Ja Nei
Í minsta lagi 6 ferðir um árið verða sýni tikin av vatninum og sent til góðkenda starvsstovu, har innihaldið 
av totalkim verður kannað við 37C°

Ja Nei
Um innihaldið av totalkim við 37Co er hægri enn 500/100 ml, verður eitt umsýn gjørt, har kannað verður 
fyri E.coli og pseudomonasbakterium

Ja Nei
Sjokk-kloring verður bert nýtt, tá ið aðrar loysnir ikki hava riggað. Hylurin verður stongdur og letur ikki upp 
aftur, fyrr enn umferðartíðin í hylinum er farin (í minsta lagi 4 tímar)

5. pH

JaKannað verður fleiri ferðir um dagin (við í mesta lagi 6 tíma millumbili) at pH-virðið liggur millum 6,8 og 7,6 Nei

JapH verður stýrt sjálvvirkandi Nei

JaÍ minnsta lagi 6 ferðir um árið kannar góðkend starvvstova pH-virðið Nei

BYGGI- OG UMHVØRVISDEILDIN

7. Evnafrøðilig evni

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Hypochlorit ella klorgass verður nýtt til at sóttreinsa vatnið

Sóttreinsan verður stýrd sjálvvirkandi

Flokkningsevni verða koyrd útí sjálvvirkandi

Ein tilbúgvingarætlan er gjørd, sum fevnir um fyribyrging av leka og spill av evnafrøðiligum evnindum

Evnafrøðilig evnindi verða goymd á einum læstum, tryggum staði, har børn og óviðkomandi ikki sleppa framat

Ja NeiSýru- og basuloysingar standa ikki saman

Ja NeiEin alarmeringslisti og neyðætlan hongur sjónliga frammi, í fall eitt óhapp hendir



13. Aðrar viðmerkingar

BYGGI- OG UMHVØRVISDEILDIN

14. Váttan frá umsøkjara

Eg vátti við hesum, at upplýsingarnar omanfyri eru 
rættar, og gevi loyvi til, at Byggi- og umhvørvisdeildin 
um neyðugt kann útvega sær viðkomandi upplýsingar, 
í samband við viðgerð av umsóknini.

Dagfesting: Undirskrift:

12. Fylgiskjøl

Minst til at leggja hesi fylgiskjølini við umsóknina:

11. Ábyrgdarfólk og skráseting

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Í minsta lagi eitt fólk við góðkendari útbúgving er útnevnt at eiga høvuðsábyrgd av rakstri og røkt

Í minsta lagi tvey fólk hava førleika at gera neyðugu kanningarnar

Ein listi við navni, telefon og útbúgving hjá viðkomandi starvsfólki er á staðnum

Lógbók verður førd, hvar pH-virðið, frítt- og bundið klor, hiti , tal av baðandi gestum umframt aðrir
viðkomandi upplýsingar verða skrásettar, t.d. tíðspunkt fyri returskoling av filtrum, botnsúgving,
reingerð av hyljum, møguligt ólag v.m.

Skrásetinging verður goymd í minsta lagi tvey ár

Ja NeiEin teknisk vegleiðing til vatnviðgerarskipanina er á staðnum

Plantekning og skipan av viðkomandi rúmum og virksemi

Upplýsingar um vatnviðgerarskipanina

Dátublað og aðrar upplýsingar, ið hava týdning fyri reinføri og heilsu

Rakstrarviðurskfti og tilbúgvingarætlan
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