
TÓRSHAVNAR
 KOMMUNA

Váttan fyri móttøku við dagfesting og stempul:

1. Umsøkjari
Eigari:

Tórshavnar kommuna raðfestir umhvørvið, og hevur ein umhvørivispolitikk og orkupolitikk.

Politikkirnir hava orkuskiftið sum eitt mál, har farið verður burtur frá fossilum brennievnum til varandi orkukeldur. Eisini 
ynskir kommunan eitt reint umhvørvi, bæði í luft, vatni og jørð.

Í kommununi eru áleið 6.000 oljutangar. So hvørt orkuskiftið fer fram, verða oljutangarnir tiknir úr nýtslu. Oljutangar, sum eru 
niðurgrivnir, vilja við tíðini upploysast og kunnu dálka jørð og møguliga áir og vatn. Harumframt kunnu oljurestir vera eftir í, 
sum síðani møguliga leka úr. Tí skulu oljutangarnir verða tiknir upp tá teir ikki eru í brúki longur.

Tórshavnar kommuna gevur ikki undantaksloyvi til at lata tangar vera liggjandi, og fylla teir við sandi, uttan í serligum førum. 
Einans um vandi er fyri aðrari dálking ella tá onnur viðurskiftir eru, ið gera upptøkuna serliga torføra, kann undantaksloyvi 
verða givið.

Hóast tað í fyrsta umfari kostar eigaranum pening at taka oljutanga upp, er tað ein fyrimunur fyri eigaran at gamlir tangar 
ikki vera liggjandi. Gamlir niðurgrivnir oljutangar kunnu ávirka virðið á grundøkinum, samanborið við eitt ódálkað grundøki. 
Allir niðurgrivnir oljutangar á ognini verða skrásettir hjá kommununi.

Út frá upplýsingum latnum niðanfyri, verður mett um undantaksloyvi kann gevast til at hava oljutangan liggjandi í jørðini.

Umsókn um undantak frá at taka oljutanga upp

TÓRSHAVNAR KOMMUNA
Postboks 32 • FO-110 Tórshavn
torshavn@torshavn.fo

Kontaktpersónur:

Matrikul nr.:

Bústaður: Telefon / fartelefon:

Postnummar og býur / bygd: Teldupostur:

SNARSKIVAN

2. Upplýsingar um oljutanga og orsøkir til umsóknina:
Lekur oljutangin:

Stødd á oljutanga: Aldur á oljutanga: Aldur á húsinum:

Oljutangin er gjørdur úr:

Omaná oljutanganum liggur:

Til ber ikki at koma framat við maskinu:

Myndir viðheftar: Kort viðlagt:

Stál / jarn Plastikk Annað:

Ja Nei

Ja Nei Ja Nei

veit ikki

Gras Garður Annað:

Tún Flísar Asfalt



3. Tekning / skitsa:
Tekning / skitsa yvir staðseting av oljutanga:

4. Frágreiðing:

Frágreiðing og orsøkir til ynskið um at lata oljutangan vera liggjandi í jørðini:

5. Váttan frá umsøkjara:

Eg vátti við hesum, at upplýsingarnar omanfyri 
eru rættar

Dagfesting: Undirskrift:

SNARSKIVAN
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