
Ummæli frá bý/bygdaráðnum í kommunu. Viðvíkjandi sundurbýti av matr. nr.

marknaumskipan millum matr.nr.

I. Lóggáva um byggi - og brunaviðurskifti.
1. Eru umstøðurnar soleiðis at neyðugt er at søkja byggi- ella brunamyndugleikarnar um undantaksloyvi?

2. Er hetta loyvi givið og við hvørjum treytum?

NeiJa

NeiJa

II. Lóg um býarskipanir og byggisamtyktir

3. Hvørjar býarskipanir eru gjørdar fyri økið?

4. Samsvarar umsóknin við hesar skipanir?

5. Um ikki, hevur tá avvarðandi myndugleiki givið viðmæli til avvikið?

Ja Nei

byggisamtykt útstykkingarætlan o.t. ongar

Ja Nei

III.  Lóggáva um vegir
6. Góðtekur bý/bygdaráðið samanbindingina við almennan veg, sum stendst av sundurbýtinum?

7. Hevur  sundurbýtið samband við landsveg?

8. Um so er, hevur  tá  Landsverk  givið sítt viðmæli? 

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

, tann
(stað) (dagfesting) (stempul bý/bygdaráðsins og undirskrift)

IV.  Lóg um matrikulering og sundurbýti v.m.
9. Hoyrir økið, sum býtast skal, til fornminni, sum er friðað eftir løgtingslóg nr. 19 frá 16. sept. 1948?

10. Er víddin á nøkrum av teimum frábýttu lutunum minni en 500 m2   ?

11. Um so er, hevur kommunan givið undantaksloyvi sambært grein 17, stk. 4 í lógini? 

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

12. Skal nakar av teimum frábýttu lutunum nýtast til byggigrundir?

13. Kann roknast við, at kommunan gevur byggiloyvi?  

16. Liggur nakar av teimum frábýttu lutunum í øki, sum eftir kommununar meting  
kemur undir reglurnar í grein 2, stk.1 og 2 í náttúrufriðingarlógini?

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

17. Hava tá friðingarmyndugleikarnir givið sítt viðmæli, at bygt verður á hesum lutum? Ja Nei

18. Hevur kommunan annars nakað at viðmerkja?

19. Á hvørjum fundi er málið viðgjørt, og kann 
kommunan viðmæla, at sakin verður framd?

í 
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 Sambært  §20 og 28  í løgtingslóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um matrikulering og sundurbýti v.m.  

 

14. Hava lutirnir fingið góðkendar adressur (sambært §3 stk.2 í adressukunngerðini)?

15. Um ikki, er uppskot til adressur gjørt (sambært §8 í adressukunngerðini)? Ja Nei

Ja Nei
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