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ViOmerkingar til uppskot til
lø g tings16g um umhvørvisvernd.
Tørvurin å eini føroyskari umhvørvisverndarlog hevur verid støougt
vaksandi og någv umrøddur seinastu· arini. Landsstyrid setti ti vid
årsbyrjan 1986 ein arbeiosbolk at gera uppskot til eina slika.
I arbeidsbålkinum komu at sita:
Jorun i Dali, arkitektur, fyri føroya nåtturu- og umhvørvisverndarfelag,
Marjun Hanussardottir, deildarleidari, seinni
Asmundur Gudj6nsson,. fyri Heilsufrøoil~gu Starvsstovuna,
Øssur av Steinum, løgtingsmadur, fyri Føroya Kommunufelag,
Tori i Hoyvik, byargartnari, fyri Torshavnar kommunu,
Justinus Olsen, djoralækni,
Mogens Nepper Christensen, futi, seinni
Finn Ougaard, varafuti, fyri føroya Landfuta og
Høgni Debes Joensen, landslækni, iO varO valdur til formann
Sum skrivara hjå bålkinum setti landsstyriO Trygva Jacobsen, advokat.
fyrsti fundur hjå arbeidsb6lkinum var 12. mars 1986 og hevur
bålkurin, nu arbeioiO er lokid, hildid tilsamans 35 fundir.
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Arbeiåsb6lkurin samdist um at bruka eina av noråurlendsku umhvørvisverndarl6gunum sum grundarlag i arbeidnum at gera eina føroyska,
og varå danska umhvørvisverndarl6gin kosin til hetta endamal.
N6gvar broytingar eru i tekstinum i mun til donsku 16gina. Til
dømis eru u,11 leid helmingurin av greinunum i donsku 16gini heilt ella lutv ist strikadar i uppskotinum.
I adrar matar eru fleiri broytingar gjørdar, id standast av, at
føroyska og danska samfelagid eru 6lik, ta id tao snyr seg um eitt
nu f6lkatal, kommunuskipan, jardfrødislig vidurskifti, slag av
vinnulivi og umhvørvi.
Uppskotio er ein heimildar- og rammulåg, io er soleiois tillagao,
at landsstyrio kann aseta reglur um burturkast, dj6rahald og onnur
viourskifti, ta io hetta er neyougt til fyribyrgingar og basing
av 6heilsufrødiligum viaurskiftum ella tioandi ampum fyri umhvørvio.
Somuleiois verour landsstyrinum heimilad til fyribyrging av dalking at åseta reglur

eitt nu fyri dalking fra virkjum, reinsi-

virkjum, ruskplassum, vandamiklum tilbuningum v.m.

Landsstyrid

kann sambært uppskotinum gera asetingar um krøv um dygd a yvirflatuvatni, luft, jøro, strondum og sjågvi.
Uppskotio ber i sær, at ein umhvørvisdeild verour skipad sum ein
deild a Heilsufrøoiligu Starvsstovuni. Deildin tekur avgerå sum
fyrsti myndugleikin I

flestu malum sambært hesa låg. Han skal

virka sum radgevi landsstyrisins og hja øorum myndugleikum vidvikjandi
spurningum um umhvørvisvernd. Deildin skal geva landsstyrinum tilmæli um asetan av ymiskum fyriskipanum vid heimild I lågini. Somuleiois skal deildin kunna seg um dalkingarvidurskiftini kring
landid og veråa ansin um framkomu av nyggjum dalkingarkeldum. Eisini skal umhvørvisdeildin ansa eftir, at lågin verour
hildin, at avgeråir um bod ella forboå veroa lyddar og at treytir,
asettar I sambandi vid goåkenningar, veroa hildnar.
Kommunurnar skulu sambært uppskotinum antin sjalvar ella saman vid
umhvørvisdeildini gera ætlanir fyri, hvussu fralopsvatn skal faast
burtur, her uppi i

reglur vidv. reinsiverkum v.m.

I 16garuppskot-

inum eru reglur um, hvussu kortlegging og planlegging veråur framd
vid atliti til dalkingarkeldur. Hetta arb-e'idi skal gerast av komm-
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Avgerdir, ia kommunurnar taka via heimild i logini, kunnu kærast
til umhvørvisdeildina.
I uppskotinum er asett, at ein umhvørviskærunevnd verour sett a
stavn sum kærustovnur. Til hesa nevnd kunnu kærast tær avgerair,
io umhvørvisdeildin tekur avgero um sum fyrsti myndugleiki.
Tå io login er samtykt eiga beinanvegin reglur at verda gjørdar
vidvikjandi g6dkenningarskipanini vid heimild i

g rein 33, um burtur-

kast, dj6rahald, skaaadjor, skaaaplantur v.m. via heimild i grein
4 til 6 og um mal viov. spillvatni via heimild i

grein 17. Hetta er

ein fyritreytin fyri, at 16gin kann fara at virka eftir ætlan.
Umraoandi er, at umhvørvisdeildin er mannaa sama dag, sum 16gin
verour lyst at koma i gildi. Ta ia umhvørvisdeildin veraur sett å
stavn ma verda havt i huga, hvussu deildin skal mannast umframt
hølisspurningurin og utbunadur. Mett verour, at 6 - 8 folk skulu
starvast a umhvørvisdeildini i fyrsta umfari. Av hesum eigur ein
at vera løgfrøaingur, ein livfrødingur og ein sivilverkfrøaingur.
Harumframt 2 - 3 teknikarar og 1 - 2 skrivarar.
Umhvørvisdeildin er ætlao, ta id hugsad veraur um virkisøkio hja
stovn~num,

at hava eitt neyvt samstarv vid landsverkfrøoingsstovnin

og arbeiaseftirlitia vid serligum atliti til kortleggingararbeidid
og avisar måtingar av dålking.
Login eigur, eini 2 - 3 år eftir, at han er sett i gildi,

at

veroa endurskoaaa vid atliti til broytingar i mun til tær royndir,
id

eru vunnar hetta tidarskeid.

Arbeidsbolkurin hevai 14. - 16.11.87 eftir avtalu vid landsstyrid
4 fundir vio tvey umboo fra danska umhvørvisstyrinum, Jørgen
Bierring, skrivstovustj6ra og Aase Kougshede. Uppskotid til føroyska
log um umhvørvisvernd var saman vid fylgisskjali og viomerkingum
gjøgnumgingid saman vid nevndu umbodum.
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Viomerkingar til tey einstøku kapittlini.
1. Kapittul
1. kapittul greioir i

almennum vendingum fra, hvat endamal

login hevur, og hvat han umfatar.
Endamalio er at fyribyrgja og minka um alt slag av dalking, uttan
mun til, hvar han kemur fyri. Login skal sostatt nytast til at
tryggja eginleikar i natturuni, sum hava tydning fyri folk og
natturuna sjalva. Harumframt skal login nytast til at faa til vega
neyougar kanningar, sum skulu veroa grundarlag undir fyrisitingini
av logini.
I hesi log kann dalking vera:
- førningur av føstum,

flotandi ella luftvoronum evnum til luft,

jøro, vatn ella sjogv
- oljoo og ristingar
----· ··

-

l j

os

og

o n nu r

ge i s l i ng

- hitaavirkan.
Sum dalking er eisini at skilja alt, sum kann elva til, at aour
elvd dalking førir via sær øktan skaoa ella ampa.
1 sjalvum 16gartekstinum er eingin allysing gjørd av hugtakinum

dalking av teirri orsøk, at dalking i framtioini eisini kann koma
at fevna um dalkingarfyribrygdi, vit ikki kenna til i dag. Men i
viomerkingunum er to allyst dalking i

dagsins merking.

Login fevnir um alt virksemi, sum kann elva dalking.
Hetta setir avisar treytir til tey, sum ætla sær undir virksemi,
sum nevnt er omanfyri. Tey hava skyldu at bera so i bandi, at
virksemi dalkar sum minst, at staoio er valt a skfansaman hatt
v.m.

Fyri flestu virki eru krøvini meira itøkiliga lyst i kap. 5.

Login byggir a tao grundsjonarmio, at pers6nar ella virki io
dalka, skulu gjalda fyri tey tiltøk imoti dalking, io eru neyoug.

~
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2. Kapittul
2. kapittul fevnir um vanligar reglur og heilsufrøoiligar staofestingar, um rottutyning og um heimildirnar hja Føroya Landsstyri
at gera reglugeroir

um

dalking fra virkjum, um brennievni

og

maskinur, um vandamikil evnir og vandamiklan flutning, og eisini um innflutning av ivasomum evnum, um havna- og vegagero,
6lj6o o. s. fr.
Tær i

2. kapitli nevndu reglur og heilsufrøoiligu staofestingar

skulu avloysa nuverandi heilsusamtyktirnar. Ein bagi vid standardheilsusamtyktunum er, at tulkingin av teimum er misjøvn fra
kommunu til kommunu.
§§ 4 og 6 fevna um nyggjar heilsuligar meginreglur,

sum heimila

Føroya Landsstyri at gera reglugerdir, id eru eins fyri alt landio.
Aorir partar av heilsusamtyktini koma undir aora 16ggavu, t.d. matvørulogina.
Login fer at geva Føroya Landsstyri heimild at geva umhvørvisdeilini viokaoar møguleikar at virka fyri at fremja fyribyrgjandi og
brafengis tiltøk m6ti oheilsusomum viourskiftum.

Eisini verour

heimilaå at aseta markviroir.
Dentur veråur lagdur a, at login eisini skal fevna um skaoaplantur,
iå kunnu flyta plantusjukur til landio.

3. Kapittul
Hesin kapittul snyr seg um vatnveitingarahugamal, her uppi i
verjuøkir, boå og forboå i

sambandi vid slik. Ta iå umhvørvis-

deildin gevur loyvi til, at eitt vatnveitingarvirki tekur vatn
fra aum,

lø~um,

keldum ella vøtnum, kann veråa skipaå fyri einum

verndarøki rundanum virkio, har tao ikki er loyvt at reka vinnulivsvirki, stovnar,

kampingplass ella tilikt,

io kann dalka vatn-

veitingarøkio.
4. Kapittul
Hesin kapittul snyr seg um vernd av omanavatni. I hesi log er
omanavatn, vatn i

løkum, aum, vøtnum og føroyskum sjoøkio. Sum
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heild er ikki loyvt at dålka hetta ella goyma dålkandi evni
nærhendis.
Landsstyrio kann geva undantaksloyvi hesum viovikjandi.
Restin av kapitlinum snyr seg um, at kommunum verour ålagt at
gera eina ætlan fyri, hvussu frålopsvatnio skal fåast burtur,
her uppi i

reglur vidvikjandi privatum reinsiverkum, utreidslum,

viogero og rakstri av almennum og felagsprivatum reinsiverkum,
ognartøku o.ø.
5. Kapittul
Hesin kapittul verour mettur sum sera tydningarmikil i 16gini.
G6okenningarmyndugleiki er umhvørvisdeildin, sum eisini umsitur
og skipar fyri eftirlitinum.
Grundreglan i g6okenningarskipanini er, at avis serliga dålkandi
virki o.t. skulu hava eina g6okenning, ådrenn fario verdur undir
gero,broyting ella vidkan av slikum.
Hjålagt 16gini er sum fylgiskjal ein listi. Hesin listi fevnir um
virksemi, virki, utbunao og innrættingar, id koma inn undir umrøddu gookenningarskipan. Listin er gjørdur via atliti til føroysk
viourskifti.
L6gin tilskilar, at landsstyrid skal åseta reglur um, at verandi
fyritøkur, virkir og utbunaoir, id nevnd eru i

fylgiskjalinum,

skulu søkja um g6okenning innan eina nærri asetta freist.
6. Kapittul
Kapittulin lysir umhvørvisdeildina og hennara uppgåvur m6tvegis
landsstyrinum og øorum myndugleikum.
7. Kapittul
Umhvørvisdeildin hevur eftirlitio vid, at 16gin verdur hildin.
Føroya Landsstyri kann åleggja øorum stovnum at luttaka i
li tinum.

eftir-
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Eftirlitid hevur atgongd til neydugar upplysingar. Upplysingarskyldu hevur tann, id åbyrgdina hevur. Avvaroandi

kann veroa ålagt

at senda royndir til kanningar.
Føra rakstrartrupulleikar ella annao via sær tyoandi dålking ella
vanda fyri slikari, skal tann, io abyrgdina hevur, beinan vegin
geva eftirlitsmyndugleikunum boa.
8. Ka p ittul
Kapittulin snyr seg um løggilding av privatum starvsstovum.
9. Kapittul
Hesin kapittul snyr seg um kortlegging av dålkingarstøouni i
Føroyum, sum han verour framd av umhvørvisdeildini i samstarvi
vid kommunalu myndugleikaTnar.
Kortleggingin skal nytast sum grundarlag undir planlegging - bæoi
å lands- og kommunustigi. Planleggingin skal umfata

· · dygdin~ .

å

øllum viokomandi recipientum umframt burturkast.
Reglurnar um burturkast fevna um alt slag av burturkasti, eisini
spillolju, kemikaliir, sjukrahusburturkast og tilikt.
10. Kapittul
Sum åour nevnt verour å Heilsufrøoiligu Starvsstovuni skipao ein
umhvørvisdeild.
I hesum kapittuli verour åsett, hvussu farast skal fram, tå umhvørvisdeildin tekur sinar avgeroir.
Asett verour:
~

vanliga skal fråbooast skrivliga til tann ella tey, sum varoa

av, um avgeroir deildarinnar.
~

avgeroirnar samstundis veroa fråbooaoar landslæknanum, øorum

avvarandi myndugleikum, privatpersonum, sum mugu ætlast at hava
einstaklinga, tyoandi åhuga fyri avgeroini og feløgum, sum hava
kærurætt,
at fråbooanin skal tilskila tær meginætlanir, io hava ligio til
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grund fyri avgeroini, til hvønn myndugleika kærast kann til og
kærufreistina.
11 . Kapittul

Hesin kapittul åsetur tær vanligu reglurnar um kæru, her uppi i
kærufreistina og tydning hennara.
12 . Kapittul

Hesin kapittul snyr seg um kæru av avgero kommununar til umhvørvisdeildina, sum hevur endaligu avgeroina.
13 . Kapitt u l

Settur verour å stavn nyggjur kærustovnur - umhvørviskærunevndin.
Asett verour:
- hvørjar avgeråir kunnu kærast til umhvørviskærunevndina,
- hvør kann kæra til nevndina,
- hvussu nevndin er skipao, og hvussu avgeråirnær veråa tiknar.
14. Kapittul

I hesum kapitli eru asettar revsireglur, at landsstyriå åsetur, nær 16gin
fær gildi, og hvørjar logarreglur veroa settar ur gildi beinanveg
ella seinni.

W:

LMt$ I

H: UMHVORVISLOG

Up p s k o ' t
til
løgtingslog um umhvørvisvernd.

lagtingslov om miljøbeskyttelse.

1. Kap it tul.

Kapitel 1.
Formål m.v.

Endamål v.m.
~

Vi6 hesi log er ætlanin at:
1) fyribyrgja og minka um
dålking av luft, vatni
og jør6,
2) fyribyrgja og minka um
larmvansar,
3) fyribyrgja dålking vi6
burturkasti og fremja
endurnytslu.
4) fåa til vega heilsufrø6iliga grundaOar
reglur av tydningi fyri
·... umhvørvi6 og
5) fåa til vega ta6 ney6turviliga fyrisitingarliga grundarlagiO fyri
rå6leggingini.og tiltøkunum moti dålking.
2. stk. Login skal serliga
nytast til at tryggja teir
eginleikar i ytra umhvørvinum, i6 eru av tydningi
fyri heilsufrø6iligu og

1. Ved denne lov tilstræbes at:
1) forebygge og bekæmpe
forurening af luft,
§

vand og jord,
2) forebygge og bekæmpe
støjulemper,
3) forebygge forurening
med affald og f remrne
genbrug,
4) tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler
af betydning for miljøet og
5) tilvejebringe det nødvendige administrative
grundlag for planlægningen og indsatsen mod
forurening.
Stk. 2. Loven skal særlig
anvendes til at søge sikret de kvaliteter i de
ydre omgivelser, som er af
betydning for menneskers

-
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rekreativu livskorunum hjå

hygiejniske og rekreative

menniskjum og fyri varO-

levevilkår og for bevarel-

ve i ting av einum fjøltått-

se af et alsidigt dyre- og

aOum djora- og plantu-

planteliv.

1 ivi.
~

Login fevnir um alt

§

2. Loven omfatter al

virki, haOani føst, flot-

virksomhed, som gennem

andi ella luftvorOin evni,

udsendelse af faste, fly-

ristingar, geisling, ljos

dende eller luftformige

og oljoO kunnu elva

stoffer, rystelser,

dålking av luftini,

strAling, lys og støj kan

jørOini, åum, vøtnum ella

medføre forurening af

føroyska sjoøkinum.

luften, jordbunden, vand-

2. stk. Login fevnir har-

løb, søer eller færøsk

umframt um virki, iO viO-

søterritorium.

vikur vandafullum til-

Stk. 2. Loven omfatter

gongdum umframt goymslu og

tillige virksomhed, som

f lutning av evnum viO

vedrører risikobetonede

vandamiklum eginleikum, so

processer samt oplagringer

at rakstrartarn ella ohapp

og transport af stoffer

kunnu føra viO sær hott-

med farlige egenskaber,

andi vanda fyri dålking

således at driftsforstyr-

sum nevnt i 1. stk.

relser eller uheld kan
medføre nærliggende fare
for forurening som nævnt i
stk. 1.
~

!___l!_ Tann, iO ætlar at
byrja virki sum nevnt i

§

Den, der vil påbegyn-

de virksomhed som nævnt i

2, skal velja eitt slikt

§

2, skal vælge et sådant

staO at utinna hetta, at

sted for udøvelsen, at

vandin fyri dålking verOur

faren for forurening

avmarkaOur so væl sum

begrænses bedst muligt.

til ber.

Stk. 2. Ved valg af stedet

2. stk. Tå staOiO skal

skal der tages hensyn til

veljast, skal ansast eft-

omr~dets

ir, hvussu økiO er håttaO

herunder den nuværende og

beskaffenhed,
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iroknaO verandi og ætlaOar
komandi nytslur, eisini
viO atliti til hoskandi
burturtøku av spillvatni
og øOrum burturkasti.
3. stk. Tann, iO utinnir
ella ætlar at byrja virki
sum umrøtt i S 2, skal
fremja tær til fyribyrgingar og forOingar av
dålkingini neyOugu atgerOir og leggja til rættis
rakstur virkisins å ein
slikan hått, at virkiO i
minst møguligan mun elvir
dålking.

2. kapittul.

planlagte fremtidige udnyttelse, samt til mulighederne for hensigtsmæssig
bortskaffelse af spildevand og andet affald.
Stk. 3. Den, der udøver
eller vil påbegynde virksomhed som nævnt i § 2,
skal træf fe de til forebyggelse og imødegAelse af
forurening nødvendige
foranstaltninger og tilrettelægge virksomhedens
drift på en sådan måde, at
virksomheden i mindst
muligt omfang giver anledning til forurening.

Vanligar reglur og heilsufrøOiligar staOfestingar.

Kapitel 2.
Almindelige regler og
hygiejniske bestemmelser.

~

~

svimjivatn og svimji-

Stk. 2. I reglerne fastsættes hygiejnisk begrundede bestemmelser om badevand og badestrande, svøm-

LandsstyriO kann
åseta reglur um burturkast, djorahald, ska0adj6r, skaOaplantur og
onnur viOurskifti, tå iO
hetta er neyOugt viO atliti til fyribyrgingar og
basing av 6heilsufrø0iligum viOurskiftum ella tyOand i ampurn fyri umhvørviO.
2. stk. i reglunum verOa
gjørdar heilsufrøOiliga
grundaOar åsetingar um

Landsstyret kan fastsæt te regler om affald,
dyrehold, skadedyr, skadeplanter og andre forhold,
når dette er nødvendigt af
hensyn til forebyggelse og
imødegåelse af uhygiejniske forhold eller af væsentlige ulemper for omgivelserne.

- 4 strendur, svimjihyljar og

mebassiner og varmtvands-

svimjihallir, kamping-

badeanstalter, camping-

plåss, matstovur og onnur

pladser, restaurationer og

støO, har eitt størri tal

andre steder, hvor et

av folki kernur saman.

større antal personer

3. stk.

i reglunum verOa

samles.

gjørdar åsetingar um heim-

Stk. 3. I reglerne fast-

ild umhvørvisdeildarinnar

sættes bestemmelser om

at geva boO um åbøtur å

miljøafdelingens adgang

ella møguligt bann motveg-

til med påbud om afhjæl-

is øOrum virksemi enn ti,

pende foranstaltninger

iO nevnt er i fylgiskjali-

eller eventuelt forbud at

num til lågina, samanber §

gribe ind over for anden

26, um so er, at hetta

virksomhed end den, der er

hevur viO sær oheilsufrøO-

optaget i bilaget til

iligar avleiOingar ella

loven, jfr. § 26, hvis den

tyOandi ampa fyri umhvørv-

giver anledning til uhygi-

iO.

ejniske forhold eller
væsentlige ulemper for
omgivelserne.

~

Umhvørvisdeildin

~

Miljøafdelingen for-

skipar eina virknaO nib-

anstalter en effektiv

urberj ing av rottum.

bekæmpelse af rotter.

2. stk. Eigarai ~~ føstum

Stk. 2. Ejere af fast

ognum hava skyldu at

ejendom har pligt til at

fremja slikar atgerOir til

foretage sådanne foran-

vernd av ognum teirra og

s tal tn i nger med hensyn til

reinføri å hesum, at livi-

sikring af deres ejendomme

likindi hjå ~ottum i ognum

og disses renholdelse, at

verOa avmarkaO i mesta

rotternes levemuligheder

mun.

på ejendommen begrænses

3. stk. LandsstyriO kann

mest muligt.

åseta nærri reglur urn

Stk. 3. Landsstyret kan

niOurberjing av rottum og

fastsætte nærmere regler

um skyldur grundeigaranna

om rottebekæmpelse og om

eftir 2. stk. i hesurn

grundejeres forpligtelser

sambandi kunnu reglur

efter stk. 2. Der kan

- 5 åsetast um:
1) uppgavur umhvørvisdeildarinnar i sambandi
vib tyning av rottum,
2) at folk ella virkir, ib
starvast vib rottutyning, skulu vera løggild,
3) at umhvørvisdeildin
hevur møguleika fyri at
geva bob um at fremja
tær atgerbir, ib nevndar eru i 2. stk.
4) møguleikar umhvørvisdeildarinnar at lata
tær atgerbir, ib nevndar eru i 2. stk., verba
f ramdar fyri rokning
tess, ib åbyrgdina
hevur, samanber § 37,
1. stk.
5) fremjing av rottutyning
innan åvis avmarkab øki
vib serligum hættum vib
ti endamåli at royna
evni ella tyningarhættir.
4. stk. Bannab er at ala
villar rottur uttan serligt loyvi frå landsstyrinum.

herunder fastsættes regler
om:
1) miljøafdelingens opgaver i forbindelse med
rottebekæmpelsen,
2) at personer eller virksomheder, der udfører
rottebekæmpelse, skal
være autoriserede,
3) at miljøafdelingen
har adgang til at meddele påbud om f oretagelse af de foranstaltninger, der er nævnt i
stk.2.
4) miljøafdelingens muligheder for at lade de
foranstaltninger, der
er nævnt i stk. 2,
udføre for den ansvar1 iges regning, jfr. §
37, stk. 1,
5) foretagelse af rottebekæmpelse inden for
bestemt afgrænsede
områder efter særlige
metoder med det formål
at prøve midler eller
fremgangsmåder til
bekæmpelse.
Stk. 4. Det er forbudt at
opdrætte vilde rotter uden
særlig tilladelse fra
landsstyret.

~

~

i teimum reglum, ib
åsettar verba sambært § 4

og

§

5, verbur gjørt av, i

I de regler, som
fastsættes i medfør af
og § 5, bestemmes, i

§

4
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hvønn rnun urnhvørvisdeildin
kann sarntykkja forskriftir
um neyvari styring av
teimum målum, sum reglurnar fevna.
2. stk. LanpsstyriO kann
harumframt· i teimum reglum, ib verba åsettar eftir
§§ 4 og 5, gera åsetingar
um møguleikar umhvørvisdeildarinnar at krevja inn
gjøld.

hvilket omfang miljøafde1 ingen kan vedtage forskrifter om nærmere regulering af de emner, der er
omhandlet i reglerne.
Stk. 2. Landsstyret kan
endvidere i de regler, som
fastsættes efter §§ 4 og
5, fastsætte regler om
miljøafdelingens adgang
til at opkræve gebyrer.

~

~

LandsstyriO kann at
fyribyrgja dålking åseta
reglur um:
1) dålking frå virkjum,
utbunaOi, maskinum,
reiOskapi, brenniutbunaOi og flutningstolum,
2} innrætting, rakstur og
viOlikahald av teimum
virkjum v.m., iO nevnd
eru i nr. 1,
3} reinleika og nytslu av
evnum.
4} at åvisur utbunabur,
maskinur, reiOskapur og
f lutningstol skulu
verba av gobkendum
slag i, og
5} vandamiklar tilbuningar
og goymslur og f lutningur av evnum vib
vandamiklum eginleikum,
sum nevnt i §2, 2.stk.

Landsstyret kan med
henblik pA at forebygge
forurening fastsætte regler om:
l} forurening fra virksomheder, anlæg, maskiner,
redskaber, fyringsanlæg
og transportmidler,
2} indretning, drift og
vedligeholdelse af de
virksomheder m.v., der
er nævnt i nr. 1,
3) renlighedsgraden af og
anvendelsen af stof fer
og produkter.
4) at bestemte anlæg,
maskiner, redskaber og
transportmidler skal
være af godkendt type,
og
5) risikobetonede processer samt oplagringer og
transport af stoffer
med farlige egenskaber,

- 7 som nævnt i S 2, stk.
2.
~

LandsstyriO kann fyri

~

Landsstyret kan med

at fyribyrgja dålking, har

henblik på at forebygge

hetta hevur tydning fyri

forurening, hvor dette har

umhvørvisverndina, åseta

betydning for miljøbeskyt-

reglur urn bann ella av-

telsen, fastsætte regler,

marking fyri innflutningi,

hvorefter indførsel, an-

nytslu ella sølu av åvisum

vendelse eller salg af

evnum,

bestemte stof fer og pro-

um so er, at hesi

kunnu ætlast at vera til

dukter forbydes eller

skaOa fyri umhvørvi6.

begrænses, såfremt disse
må antages at være til
skade for miljøet.

~

LandsstyriO kann gera

~

Landsstyret kan

åsetingar um krøv um dygd

fastsætte bestemmelser for

å yvirflatuvatni, luft,

kvalitetskrav til

jørO, strondum og vøtnum

overfladevand, luft, jord,

eins og um markvir6i fyri

kyster og søer, samt

oljo6i, ristingum og

grænseværdier for støj,

geislingum.

rystelser og stråling.

S 10. LandsstyriO kann

S 10. Landsstyret kan

åseta reglur um, at utbun-

fastsætte regler om, at

aOur, tol, her uppi i

anlæg, indretninger eller

måtitol, iO ætlaOi eru til

apparater, herunder

nytslu i sambandi viO

måleapparatur, der er

basing av dålking, skulu

beregnet til anvendelse i

vera av goOkendum slagi.

forureningsbekæmpende
øjemed, skal være af
godkendt type.

§

11. LandsstyriO kann

åseta reglur um, at ætl-

§

anir um vega- og havna-

fastsætte regler om, at

gerOir skulu leggjast

projekter for vej- og

11. Landsstyret kan

havneanlæg skal forelægges

- 8 -

fyri landsstyriO, åOrenn

landsstyret, forinden

farast kann undir arbei6-

anlægget påbegyndes.

i6.

Stk. 2. Landsstyret kan

2. stk. Landsstyri6 kann

fastsætte regler om de

åseta reglur urn tey mørk

støjgrænser, der skal

fyri oljoO, i6 galda skulu

gælde for støjfølsom be-

fyri -bygging, i6 er vi6-

byggelse ved trafikanlæg.

kvom fyri oljoOi nærhendis
fer6slukervi.

3. kapittul.

§

Kapitel 3.

Vernd av vatnveitingar-

Beskyttelse af vandforsy-

åhugamålum.

ningsinteresser.

12. Umhvørvisdeildin

S 12. Miljøafdelingen

~an

kann fyri vatnveitingar-

for vandforsyningsanlæg,

virki, iO tekur vatn frå

der indvinder vand fra

åum, løkum, keldurn ella

elve, vandløb, kilder

vøtnum, skipa eitt vernd-

eller søer fastlægge et

arøki, har ikki er loyvt

beskyttelsesområde, inden

at reka vinnulivsvirki,

for hvilket der ikke må

stovnar, kampingplåss ella

drives erhvervsvirksom-

tilikt ella kunnu ver6a

heder, institutioner,

goymslur fyri evni, iO

campingpladser og lignende

kunnu dålka vatnveitingar-

eller findes oplag af

virki.

stoffer, der kan forurene

2. stk. Umhvørvisdeildin

vandforsyningsanlægget.

skal bera so i bandi, at

Stk. 2. Miljøafdelingen

tao, iO lagt verOur undir

skal drage omsorg for, at

verndarøki, verOur ting-

inddragelsen under beskyt-

lyst å avvar6andi ogn viO

telsesområdet tinglyses

prioriteti frammanfyri øll

vedkommende ejendom med

onnur rættindi i ognini.

prioritet forud for alle

3. stk. VerOur eftir hetta

andre rettigheder i ejen-

ålagt ognaranum at broyta

dommen.

ella at ste6ga verandi

Stk. 3. Pålægges det her-

vi6urskifti, skal endur-

efter grundejeren at ændre

p~

- 9 gjald verOa latiO. Endur-

eller ophøre med et bestå-

gjaldiO kann verOa minkaO

ende forhold, skal der

ella fella burtur, um so

udbetales erstatning.

er, at viOurskiftiO ikki

Erstatningen kan nedsættes

er logligt, hoskandi ella

eller bortfalde, for så

råOiligt. Spurningurin um

vidt forholdet ikke var

endurgjald verOur, um so

lovligt, hensigtsmæssigt

er, at semja ikki fæst,

eller forsvarligt. Erstat-

avgjørdur av metingar-

ningsspørgsmålet afgøres i

nevndini sambært løgtings-

mangel af enighed af vur-

log nr. 13 frå 21. mai

deringskommissionen i

1954.

henhold til lagtingslov

§

13, 3. og 4. stk.

verOa nytt samsvarandi.

nr. 13 fra 21. maj 1954.

4. stk. Umhvørvisdeildin

13, stk. 3 og 4 finder

kann seinni gera broyting-

tilsvarende anvendelse.

ar i verndarøkinum og

Stk. 4. Miljøafdelingen

goOkenna einstøk viOur-

kan senere foretage ænd-

skifti, iO banniO sambært

ringer i beskyttelsesområ-

1. stk. fevnir um.

det og godkende enkelte

§

forhold, som omfattes af
forbud efter stk. 1.
S 13. Umhvørvisdeildin

S 13. Miljøafdelingen kan

kann geva tey boO ella

meddele de påbud og for-

seta tey bann, iO neyOug

bud, der er nødvendige for

eru til tess at tryggja,

at sikre, at elve, vand-

at åir, løkir, keldur ella

løb, kilder eller søer,

vøtn, iO nytt verOa av

der udnyttes af vandforsy-

vatnveitingarvirkjum, ikki

ningsanlæg, ikke forurenes

dålkast vatnveitingini at

til skade for vandforsy-

båga, heruppii viO nytslu

ningen, herunder gennem

hjå djorum at drekka, vask

benyttelse til kreaturvan-

ella

tilikt~

Umhvørvis-

ding, vask eller lignende.

deildin kann gera av, at

Miljøafdelingen kan be-

ikki er loyvt at f iska

stemme, at der ikke må

ella sigla i slikum åum,

drives fiskeri og foreta-

vøtnum ella brunnum, ella

ges sejlads i sådan
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at hetta bert må henda
eftir nærri åsetturn treytum.
2. stk. Spurningurin um,
hvørt endurgjald skal
ver6a goldi~ orsaka6 av
einum bo6um ella forbo~i
sum nevnt i 1. stk., ver6ur avgjørdur av metingarnevndini eftir umbøn frå
ti, iO bo6i6 ella banniO
er stilaO til. BoO ella
bann viOvikjandi logligurn
verandi viOurskiftum,
her uppi i logligari
nytslu og goymslu av taOingarevnum, garOyrki og
skogvirksemi kann to bert
verOa sett motvegis fullum
endurgjaldi, um so er, at
ikki annaO er galdandi
sambært øOrum rættarreglum.
3. stk. Endurgjald eftir
2. stk. verOur rindaO av
teimum brukarum av vatninum, iO hava fyrimun av
banninum ella boOnum. Tå
iO avvarOandi kommuna ikki
longu sum ein avleiOing av
hesum skal lata endurgjald iO, · k~nn metingar-··
nevndin, um atgerOin verOur mett at hava tydning
fyri ein størri part av
ibugvarum kommununnar,
taka avgerO um, at kommunan heilt ella lutvist skal

ne elve, vandløb, søer,
eller reservoirer, eller
at dette kun må ske på
nærmere fastsatte betingelser.
Stk. 2. Spørgsm~let om,
hvorvidt der skal betales
erstatning i anledning af
et forbud eller påbud som
nævnt i stk. 1, afgøres af
vurderingskommissionen på
begæring af den, til hvem
påbudet eller forbudet er
rettet. Påbud eller forbud
vedrørende lovligt bestående forhold, herunder
lovlig anvendelse og oplagring af gødningsstoffer
i landbrug, gartneri og
skovbrug kan dog kun
meddeles mod fuldstændig
erstatning, medmindre
andet følger af andre
retsregler.
Stk. 3. Erstatning efter
stk. 2 betales af de brugere af vandet, der har
fordel af forbudet eller
påbudet. Når vedkommende
kommune ikke allerede som
følge heraf skal betale
erstatningen, kan vurderingskommissionen, hvis
foranstaltningen skønnes
at være af betydning for
en større del af kommunens
beboere, træffe bestemmelse om, at kommunen helt

- 11 rinda endurgjaldiO.

eller delvis skal betale

4. stk. Endurgjaldskravio

erstatningen.

skal verOa lagt fyri met-

Stk. 4. Erstatningskravet

ingarnevndina innan 4

skal være indbragt for

vikur eftir, at bo0i6 ella

vurderingskornmissionen

forbooi6 er sett avvar6-

inden 4 uger efter, at

andi.

påbudet eller forbudet er
meddelt den pågældende.

§

S 14. Landsstyret fastsæt-

14. LandsstyriO åsetir

nærri reglur viOvikjandi

ter nærmere regler vedrø-

vi6ger6ini av målum sam-

rende behandlingen af

bært

sager i henhold til

12-13, heruppii

§§

§§

viOvikjandi at kalla inn

12-13, herunder om indkal-

ognarar og brukarar, hvørs

delse af grundejere og

åhugamål metast at verOa

brugere, hvis interesser

nomin, til fundar, åOrenn

antages at blive berørt,

åseting av verndarøkjum

til møde forud for fast-

sambært § 12.

læggelse af beskyttelsesområder i henhold til

§

12.

4. kapittul.

Kapitel 4.

Vernd av omanåvatni.

Beskyttelse af overfladevand.

§

15. Einki, iO kann dålka

S 15. Intet, der kan for-

vatniO, må verOa leitt i

urene vandet, må tilføres

åir, løkir, vøtn, strond

elve, vandløb, søer, ky-

ella føroyskt sjoøki ella

ster eller færøsk søterri-

goymast so nær hesum, at

torium eller oplægges så

vandi kann verOa fyri, at

nær herved, at der kan

tao kann
hesi.

To

skolast ut i
kann sambært

være fare for, at det
§

16

loyvio verOa giviO um, at

skylles ud deri. Der kan
dog efter
til la

§

16 meddeles
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spillvatn ver6ur veitt i
air, løkir, vøtn, strond
ella føroyskt sjoøki.
2. stk. LandsstyriO kann
åseta reglur um ella taka
avger6 um, at evni 1•
serligum førum kunnu ver6a
leidd i åir, løkir, vøtn,
strond ella føroyskt sjoøki. Eisini kann landsstyri6 geva loyvi til, at
tao i eini avmarka6ari ti6
og vi6 visindaligum endamåli ver6a settar i verk
royndir viO kemiskum evnum
i omanåvatni.

delse til, at spildevand
tilføres vandløb, søer,
kyster eller færøsk søterritorium.
Stk. 2. Landsstyret kan
fastsætte regler om eller
bestemme, at stoffer eller
produkter i særlige tilfælde kan tilføres elve,
vandløb, søer, kyster
eller færøsk søterritorium. Endvidere kan landsstyret meddele tilladelse
til, at der i begrænset
tid i videnskabeligt øjemed iværksættes forsøg med
kemiske midler i overf ladevand.

§

16. Loyvi til, at spillvatn verOur leitt til åir,
løkir, vøtn, strond ella
føroyskt sjoøki sbrt. §
15, 1. stk., verOur giviO
av umhvørvisdeildini.

16. Tilladelse til, at
spildevand tilføres vandløb, søer, kyster eller
færøsk søterritorium, jfr.
§ 15, stk. 1, meddeles af
miljøafdelingen.

17. LandsstyriO kann
åseta reglur um viOgerO av
målum eftir §§ 18-25,
herimillum i hvønn mun
avvarOandi ognarar og
myndugleikar viO fundum
ella å annan hått skulu
takast viO i fyrireikingum
av ætlanum viOvikjandi
reinsiverkum. LandsstyriO
kann eisini åseta reglur
um, hvørji krøv, iO setast

17. Landsstyret kan
fastsætte regler vedrørende behandling af sager
efter §§ 18-25, herunder
om, i hvilket omfang de
interesserede grundejere
og myndigheder ved afholdelse af møder eller på
anden måde skal inddrages
i forberedelse af projekter til spildevandsanlæg.
Landsstyret kan endvidere

§

§

§

- 13 skulu til reinsing av

fastsætte regler om, hvil-

spillvatni, til ætlanir

ke krav der kan stilles

viovikjandi spillvatni og

til spildevandets rens-

til kommunalar ætlanir

ning, til spildevandspro-

fyri reinsiverkum.

jekter og til kommunale
planer for spildevandsanlæg.

§

18. Kommunan skal gera

S 18. Kommunalbestyrelsen

eina heildarætlan um,

skal udarbejde en samlet

hvussu spillvatniO i komm-

plan for bortskaffelse af

ununi skal fåast burtur.

spildevand i kommunen.

Ætlanin skal innihalda

Planen skal indeholde

upplysingar um:

oplysninger om:

1) verandi og ætlaO kloak-

1) eksisterende og plan-

eringsøki og reinsing-

lagte kloakeringsområ-

aratgerOir.

der og rensningsforan-

2) hvørji verk, iO ætlanin
er at fåa til vega viO

3.)

s tal tn inger,
2) hvilke anlæg, der tæn-

atger6um frå kommununi,

kes tilvejebragt ved

og hvørji, iO ætlanir

kommunal foranstalt-

annars eru um at fåa

ning, og hvilke der i

til vega, og

øvrigt tænkes tilveje-

nær ætlanirnar viOvikj-

bragt, og

and i teimum ymisku

3) på hvilke tidspunkter

verkunum eru ætlaOar at

projekterne til de

verOa gjørdar og verk-

forskellige anlæg for-

ini greidd ur hondum.

udsættes at være udar-

2. stk. Ætlanin skal saman

bejdet og anlæggene

viO broytingum og uppi-

udført.

skoytum til hana verOa

Stk. 2. Planen samt æn-

løgd fyri landsstyriO til

dringer og tillæg til

goOkenningar. Umhvørvis-

denne skal forelægges

deildin kann åleggja komm-

landsstyret til godkendel-

ununi at gera uppskot til

se. Miljøafdelingen

partætlanir saman viO

pålægge kommunalbestyrel-

uppskoti til broytingar og

sen at udarbejde forslag

uppiskoyti til eina goO-

til delplaner samt forslag

kan

- 14 kenda ætlan.

til ændringer og tillæg

3. stk. Um so er, at ogn-

til en godkendt plan.

ararnir av i minsta lagi

Stk. 3. Såfremt ejere af

helvtini av teimum bygdu

mindst halvdelen af de

ognunum i einum øki, iO

bebyggede ejendomme i et

sambært uppskot kommununn-

område, der ifølge kommu-

ar til eina ætlan sambært

nalbestyrelsens forslag

1. stk. sum fyritreyt

til en plan efter stk. 1

hevur kloakering, motmæla

forudsættes kloakeret,

hesum, tekur umhvørvis-

fremsætter indsigelse

deildin upp samråOingar

herimod,

viO kommununa um spurning-

afdelingen forhandling med

in.

kommunalbestyrelsen om

4. stk. LandsstyriO kann

spørgsmålet.

eftir samråOing viO tær

Stk. 4. Landsstyret kan

kommunalu samskipanirnar

efter forhandling med de

åseta nærri reglur um

kommunale organisationer

innihaldiO av ætlanum

fastsætte nærmere regler

kommununnar, herimillum um

om indholdet af kommuner-

felagskommunalar ætlanir

nes planer, herunder om

og reglur um utvegan av

fælleskommunale planer,

ætlanum og broyting og um

samt regler om planernes

samanhangiO viO kommunu-

tilvejebringelse og revi-

ætlanini.

sion og om sammenhængen

optager miljø-

med kommuneplanlægningen.

S 19. Hvis projektet til
S 19. Um uppskotib til

et anlæg, der efter en

eitt verk, ib sambært eini

plan som nævnt i S 18 skal

ætlan sum nevnt i S 18

tilvejebringes af grund-

skal fåast til vega av

ejerne, ikke kan forventes

ognarunum, ikki kann ætl-

at foreligge inden det

ast at verOa komiO innan

tidspunkt, der er anført i

ta tiOaråseting, ib nevnd

planen, skal kommunalbe-

er i ætlanini, skal komm-

styrelsen udarbejde pro-

unan gera uppskotiO og

jektet og kan herefter

kann eftir hetta åleggja

påbyde grundejerne at

ognarunum at fremja verkib
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innan eina åvisa freist.

udføre anlægget inden en
vis frist.

§

20. Hevur ein kommuna
ikki innan ta ti6aråseting, i6 er åsett i eini
ætlan sum nevnt i § 18,
gjørt ella skipa6 fyri
gerO av einum verki, iO er
upptiki6 i ætlanina, kann
landsstyrib åleggja kommununi at gera verkiO ella
at fåa hetta gjørt innan
eina åsetta freist.
2. stk. Fer kornmunan ut um
eina freist, iO åsett er
sambært 1. stk., kann
landsstyrib fåa verkiO
gjørt fyri komrnununnar
rokning.

20. Har en kommunalbestyrelse ikke inden det
tidspunkt, der er fastsat
i en plan som nævnt i §
18, udført eller foranlediget udført et anlæg, som
er optaget i planen, kan
landsstyret pålægge kommunalbestyrelsen at udføre
anlægget eller at foranledige dette udført inden en
fastsat frist.
Stk. 2. Overskrider kommunalbestyrelsen en frist
fastsat efter stk. 1, kan
landsstyret foranledige
anlægget udført på kommunens bekostning.

21 •. Um~eitt spillvatnsfrålop ikki virkar umhvørvisliga forsvarligt,
kann umhvørvisdeildin
krevja, at neyOuga umbøtingin ella endurnyggjanin
av frålopinum verOur
framd.
2. Stk. Kann ikki verba
bøtt um dålkingina, ella
verOa krø~ sambært 1. stk.
ikki fylgd, kann umhvørvisdeildin banna frarnhaldandi nytslu.
3. Stk. Tå iO atgerbir eru
bråOneyOugar til tess at

21. Hvis en spildevandsudledning ikke fungerer
miljømæssigt forsvarligt,
kan miljøafdelingen
påbyde, at der foretages
den nødvendige forbedring
eller fornyelse af udledningen.
Stk. 2. Kan forureningen
ikke afhjælpes, eller
overtrædes påbud i medfør
af stk. 1, kan miljøafdelingen nedlægge forbud
imod fortsat drift.
Stk. 3. Når øjeblikkelige

§

§

§

- 16 for6a ty6andi dålking ella
spja6ing av dålkingini,
kann forbo6 ver6a lyst
beinanvegin.

indgreb er påkrævet for at
afværge væsentlig forurening eller forureningens
udbredelse, kan forbud
umiddelbart nedlægges.

§

22. fitrei6slurnar vi6
ger6, rakstri og vi61ikahaldi av almennum og felags privaturn spillvatnreinsiverkum, her uppi i
utrei6slurnar til felags
lei6ingar, avskerandi
lei6ingar, reinsiverk,
ognartøkur og nytsluavrnarkingar, ver6a at rinda
og byta sambært reglur, iO
kornrnunan åsetir, samanber
to s 23.
2. stk. i reglurn sambært
1. stk. kann kommunan
åseta avgjøld fyri tøming
og burturtøku av evju og
spillvatni frå husatangum
og samlitangum til husspillvatn.

22. Udgifterne ved udførelse, drift og vedligeholdelse af offentlige og
fælles private spildevandsanlæg, herunder udgifterne til fælles ledninger, afskærende ledninger, rensningsanlæg, ejendomserhvervelser og rådighedsindskrænkninger, afholdes og fordeles efter
regler, der fastsættes af
kommunalbestyrelsen, jfr.
dog S 23.
Stk. 2. I regler efter
stk. 1 kan kommunalbestyrelsen fastsætte afgifter
for tømning af og bortskaffelse af slam og spildevand fra hustanke og
samletanke for husspildevand.

S 23. VerOur osemja millum
avvar6andi kommunur, kann
landsstyri6 taka avger6 urn
ger6 og byting av utrei6slum til felags kommunal spillvatnreinsiverk.
Landsstyri6 kann somuleiOis gera standardsamtyktir,

S 23. Landsstyret kan i
tilfælde af uenighed mellem de pågældende kommunalbestyrelser træf fe
afgørelse om udførelse af
og fordeling af udgifter
til fælleskommunale spildevandsanlæg. Landsstyret
kan endvidere udfærdige

regluger6ir og tilikt.

§

- 17 2. stk. Landsstyri6 kann
åseta nærri reglur viOvikjandi at leiOa spillvatn til almenn og privat
spillvatnreinsiverk.

standardvedtægter, -regu-

24. LandsstyriO kann i
serligum førum veita stu6ul til partvisa rindan av
byggiutrei6slunum i samband i viO spillvatnreinsiverk.
2. stk. LandsstyriO kann
somuleiOis veita stuOul
til partvisa rindan av
utreiOslunum til menning
av ætlanum, iO væntandi
kunnu fåa avgerandi tydn-

24. Landsstyret kan i
særlige tilfælde yde tilskud til delvis dækning af
anlægsudgifterne ved et
spildevandsanlæg.
Stk. 2. Landsstyret kan
endvidere yde tilskud til
delvis dækning af udgif-

§

ing s4~ liO i . at basa
dålkingini av åum, løkum, ·. "
vøtnum ella f øroyskum
sjoøki.
25. Umhvørvisdeildin
kann krevja eitt mål um
utstykking freistaO, til
avgerO er tikin um
spillvatnfrålopiO.
§

lativer og lignende.
Stk. 2. Landsstyret kan
fastsætte nærmere regler
vedrørende tilslutning af
spildevand til offentlige
og private spildevandsanlæg.
§

terne ved udvikling af
projekter, der forventes
at kunne få væsentlig
betydning som led i bekæmpelsen af forureningen af
vandløb, søer eller færøsk
søterritorium.

25. Miljøafdelingen kan
kræve en udstykningssag
udsat, indtil der er truffet afgørelse om spildevandsudledningen.
§
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5. kapittul.
Serliga dålkandi virkir
v.m.
26. Fyritøkur, virkir
ella utbunabir, i6 eru at
f inna i fylgiskjalinum til
logina, mugu ikki verOa
gjørd ella farin undir,
fyrr enn g66kenning er
givin til slikt. Nevndu
fyritøkur, virkir ella
utbunaOir mugu ikki viOkast ella broytast byggifrøOiliga ella rakstrarliga å ein hått, iO nertir
viO dålkingarviOurskifti
virkisins, fyrr enn
viOkanin ella broytingin
er goOkend.
2. stk. LandsstyriO kann
gera broytingar i fylgiskjalinum.
3. stk. Fyritøkur, virkir
ella 6tbuna0ir, su~ 1fylgiskjalinum eru merkt
viO eini stjørnu, kunnu av
umhvørvisdeildini verOa
undantikin skylduni til
goOkenning, tå hon metir,
at tann dålking; iO virkiO, fyritøkan. el!~ utburiaburin vil kunna elva,
hevur minni tydning fyri
umhvørviO.
§

~

..

27. LandsstyriO åsetir
reglur um, at verandi

§

Kapitel 5.
Særlig forurenende virksomheder m.v.

S 26. Virksomheder, anlæg
eller indretninger, der er
optaget i bilaget til
loven, må ikke anlægges
eller påbegyndes, før
godkendelse hertil er
meddelt. De nævnte virksomheder, anlæg eller
indretninger må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som berører virksomhedens forureningsforhold, før udvidelsen eller ændringen er
godkendt.
Stk. 2. Landsstyret kan
foretage ændringer i b~la
get.
Stk. 3. Virksomheder,
anlæg eller indretninger,
som i bilaget er mærket
med stjerne, vil af miljøafdelingen kunne fritages
for pligten til godkendelse, når denne skønner, at
den forurening, virksomheden, anlægget eller indretningen vil kunne medføre, er af mindre betydning
for miljøet.

S 27. Landsstyret fastsætter regler om, at beståen-
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fyritøkur, virkir ella
utbuna6ir av teimum sløgum, i6 eru nevnd i fylgiskjalinum, innan nærri
åsetta freist skulu søkja
um go6kenning, uttan mun
til, um tey ver6a vi6ka6
ella broytt.

de virksomheder, anlæg
eller indretninger af de
kategorier, der er optaget
i bilaget, inden en nærmere angiven frist skal
ansøge om godkendelse,
uanset at de ikke udvides
eller ændres.

28. Landsstyri6 kann
krevja av einstøkum fyritøkurn, virkjum ella utbuna6urn, i6 ikki eru nevnd i
fylgiskjalinum, at tey
innan eina nærri åsetta
freist søkja urn go6kenning
sarnbært §§ 26-27, tå i6
mett verOur, at serligur
tørvur er å ti.

§ 28. Landsstyret kan
p!byde enkelte virksomheder, anlæg eller indretninger, der ikke er opta-

S 29. Avger6 um go6kenning

29. Afgørelse om godkendelse i henhold til §§
26-28 træf fes af miljøafdelingen.

§

sambært §§ 26-28 ver6ur
tikin av ·umhyørvisdeildini.

S 30. Saman vi6 umsokn um
go6kenning sambært §§
26-28 skulu ver6a hjålagdar ney6ugar ætlanir, tekningar og frågrei6ingar, i6
gera ætlanina skilliga,
umframt ein tilskiian av
slagnum og nøgdini av
ætla6u ella verandi dålking ini. Tilskilast skal,
hvørjar atger6ir ver6a
framdar vi6 ti endamåli at
minka um hesa dålking.

get i bilaget, inden en
nærmere angiven frist at
ansøge om godkendelse som
nævnt i §§ 26-27, når der
skønnes at være særligt
behov herfor.
§

30. Ansøgning om godkendel se i henhold til §S
26~28 skal være ledsaget
af de nødvendige planer,
tegninger og beskrivelser
til forståelse af projektet samt af en angivelse
af arten og omfanget af
den forventede eller aktuelle forurening. Det skal
oplyses, hvilke foranstaltninger der vil blive
foretaget til afhjælpning
af denne forurening.
§
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31. G66kenning sum nevnt

i

§§

26-28 skal innihalda

§

31. Godkendelse som

nævnt i

§§

26-28 skal

åseting av teimum umstø6-

indeholde angivelse af de

um, i6 lagdar eru til

omstændigheder, der er

grund fyri go6kenningina,

lagt til grund ved godken-

her uppi i stø6u av

delsen, herunder placerin-

fyritøkuni, virkinurn ella

gen af virksomheden, an-

utbuna6inum å føstu

lægget eller indretningen

ognini, og tær atger6ir,

på den faste ejendom, og

i6 virki6 hevur sagt frå,

de foranstaltninger, som

at ta6 vil fremja imoti

virksomheden har oplyst at

dålking.

ville udføre til imødegå-

2. stk. i go6kenningini

else af forurening.

skulu ver6a nevndar åsettu

Stk. 2. I godkendelsen

treytirnar viOvikjandi

skal anføres de fastsatte

stovnsetan og rakstri

vilkår med hensyn til

virkisins.

virksomhedens etablering

3. stk. Go6kenningin kano

og drift.

tiOaravmarkast.

Stk. 3. Godkendelsen kan
tidsbegrænses.

§

32. Ver6a treytirnar

S 32. Overtrædes vilkårene

fyri eini g66kenning brot-

for en

nar, sbr.

§§

§§

26-28, kann

umhvørvisdeildin

banna

framhaldandi rakstri.
§

33. Landsstyri6 kann

godkenq_~lse,

j fr.

26-28, kan miljøaf-

delingen nedlægge forbud
mod fortsat drift.
§

33. Landsstyret kan

åseta nærri reglur viO-

fastsætte nærmere regler

v ikjandi g66kenningar-

vedrørende godkendelses-

skipanini.

ordningen.

§

34. Elva fyritøkur,

§

34. Medfører virksomhe-

virkir ella utbunaOir av

der, anlæg eller indret-

teimum sløgum, iO nevnd

ninger af de kategorier,

eru i fylgiskjalinum til

der er optaget i bilaget

logina, dålking, ib ikki

til loven, forurening, som

verOur mett at verOa uttan

ikke skønnes at være uvæ-

tydning, kann umhvørvis-

sentlig, kan miljøafdelin-

deildin geva bob urn, at

gen meddele påbud om fore-

- 21 bøtandi atgerOir verOa

tagelse af afhjælpende

f ramdar.
2. stk. Ber ikki til at

foranstaltninger.
Stk. 2. Kan forureningen
ikke afhjælpes, eller
overtrædes påbud i medfør
af stk. 1, kan miljøafdelingen nedlægge forbud
imod fortsat drift og
eventuelt forlange virksomheden, anlægget eller
indretningen fjernet.
Stk. 3. Når øjeblikkelige
indgreb er påkrævet for at

tålma dålkingini, ella
verOa boO sambært 1.
stk. brotin, kann umhvørvisdeildin banna
framhaldandi rakstri og
møguliga krevja fyritøkuna, virkiO ella utbunaOin
burtur.
3. stk. Tå iO atgerOir eru
bråOneyOugar til tess at
forOa tyOandi dålking ella
spjaOing av dålkingini,
kann f orboO verOa lyst
beinanvegin.
4. stk. i 5 år eftir at
loyviO er giviO sambært §§
26 - 28 kann bert verOa
giviO boO ella forboO
eftir 1. og 2. stk., um so
er at:
1) nyggjar upplysingar eru
komnar f ram um dålkingarskaOaårin,
2) dålkingin elvir umhvørvislig skaOaårin,iO
ikki kundu siggjast
frammanundan, tå iO
goOkenningin varo givin, ella
3) dålkingin i aOrar måtar
verOur størri enn hon,
iO goOkenningin varO
givin eftir.
5. stk. Tå iO meira enn 5
ar eru gingin eftir goOkenningina, kann umhvørv-

af værge væsentlig forurening eller forureningens
udbredelse, kan forbud
umiddelbart nedlægges.
Stk. 4. I 5 år efter meddelelse af en godkendelse
i henhold til SS 26 - 28
kan der kun meddeles påbud
eller forbud efter stk. 1
og 2, såfremt:
1) der er fremkommet nye
oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2) forureningen medfører
miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne
forudses ved godkendelsens meddelelse, eller
3) forureningen i øvrigt
gAr ud over det, som
blev lagt til grund ved
godkendelsen.
Stk. 5. Når der er forløbet mere end 5 år efter

- 22 isdeildin broyta treytirnar i hesi, tå

i~

ta~

er

godkendelsen, kan miljøafdelingen ændre vilkårene

umhvørvisliga grunda6,

heri, når det er miljømæs-

ella um betri reinsingar-

sigt begrundet, eller hvis

hæt tir ella minni dålkandi

der er udviklet bedre

framleiOsluhættir eru

rensningsformer eller

komnir f ram.

mindre forurenende produktionsmetoder.

6. Kapittul.
Umhvørvisdeildin.
§

·-

35. Umhvørvisdeildin

Kapitel 6.
Miljøafdelingen.

S 35. Miljøafdelingen

verOur skipaO sum ein

oprettes som en afdeling

deild å Heilsufrøbiligu

på Det hygiejniske Insti-

Starvsstovuni og er råO-

tut og rådgiver landssty-

gevi landsstyrisins og

ret og andre myndigheder i

aOra myndugleika viO-

spørgsmål vedrørende mil-

vikjandi spurningum um

jøbeskyttelse.

umhvørvisvernd.

Stk. 2. Miljøafdelingen

2. stk. Umhvørvisdeildin

afgiver indstilling til

gevur landsstyrinum til-

landsstyret om fastsættel-

mæl i um åsetan av fyri-

se af bestemmelser som

skipanum viO heimild i SS

hjemlet i SS 4 - 10. Afde-

4 - 10. Umhvørvisdeildin

lingen skal holde sig

skal kunna seg um dålking-

orienteret om forurenings-

arv iOursk iftini ymsa staO-

forholdene i landets for-

ir i landinum og vera

ske 11 ige dele samt have

ansin um framkomu av

opmærksomheden henledt på

nyggjum dålkingarkeldum.

fremkomsten af nye forure-

Umhvørvisdeildin skal

ningskilder. Miljøafdelin-

kunna seg um verandi vitan

gen skal holde sig orien-

å økinum og um tær umråO-

teret om den til enhver

ingar, iO gjørdar verOa i

tid værende faglige viden

øOrum londum viOvikjandi

på området og om de over-

basing av dålkingini.

vejelser, som foregår i
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/

3. stk. LandsstyriO kann
leggja sin rætt til at
taka avgerOir eftir logini
og øOrum logum yvir a
umhvørvisdeildina. LandsstyriO kann åseta reglur
um møguleikan fyri kæru av
avgerOum umhvørvisdeildarinnar, her uppi i at
deildin hevur endaligu
fyrisitingarligu avgerOina
i slikum målurn, samanber
to s 73.
4. stk. LandsstyriO
kann heimila umhvørvisdeildini at fremja tær
heimildir, iO eru at finna
i §§ 4 - 10.

andre lande med henblik på
bekæmpelsen af forureningen.
Stk. 3. Landsstyret kan
henlægge sin adgang til at
træffe afgørelser efter
loven og andre love til
miljøafdelingen • Landsstyret kan fastsætte regler om adgangen til klage
over miljøafdelingens
afgørelser, herunder at
afdelingen har den endelige administrative afgørelse i sådanne sager,jfr.
dog § 73.
Stk. 4. Landsstyret kan
bemyndige miljøafdelingen
til at udøve de beføjelser, der er hjemlet i §§ 4
- 10.

7. Kapitul

Eftirlit.
§ 36. Umhvørvisdeildin
ansar eftir
1) at login og tær reglur,
iO åsettar eru viO
heimild i logini, verOa
hildnar,
2) at avgerOir um boO ella
forboO verOa lyddar,
og

Kapitel 7
Tilsyn.
§ 36. Miljøafdelingen
påser
1) at loven og de regler,
der er fastsat med
hjemmel i loven, overholdes,
2) at beslutninger om
påbud eller forbud
efterkommes, og

3) at treytir åsettar i
sambandi viO goOkenningar og loyvir verOa

3) at vilkår fastsat i
forbindelse med godkendelser og tilladels-

- 24 hildnar.

er overholdes.

2. stk. Landsstyrio kann

Stk. 2. Landsstyret kan

gera av, at eftirliti6 i

bestemme, at tilsynet i

åvisum førum verour framt

visse tilfælde skal udfør-

av øorurn myndugleikum.

es af andre myndigheder.

§

37. Um boo

ella·~orbo6

S 37. Hvis påbud eller

veroa ikki lydd innan

forbud ikke efterkommes

åsettu freist, kann mynd-

inden den fastsatte frist,

ugleikin, io hevur eftir-

kan den myndighed, som

liti6 sambært S 36 (eftir-

fører tilsyn efter § 36

litsrnyndugleikin), lata

(tilsynsrnyndigheden) lade

atgeroina veroa framda

foranstaltningen udføre

fyri rokning tess, i6

for den ansvarliges reg-

åbyrgdina hevur. Otreiosl-

ning. Afholdte udgifter

ur veroa bornar av avvaro-

hæfter på vedkommende

andi ogn.

ejendom.

2. stk. Tå io atgeroir eru

Stk. 2. Når øjeblikkelige

brå~eyougar til tess at
flt%:oa tyoandi dålking ella
~jaoing

av dålkingini

indgreb for
væsentlig{

at afværge
forurening

eller forureningens ud-

fremur eftirlitsmyndug-

bredelse er påkrævet,

leikin tao, io neyougt er

foretager

uttan boo og fyri rokning

heden det nødvendige uden

tess, i6 åbyrgdina hevur.

påbud og for den ansvar-

~setingin

liges regning. Bestemmels-

i 1. stk. 2.

tilsynsmyndig-

pkt. verour nytt å sama

erne i stk. 1, 2. punktum

hått.

finder tilsvarende anvend-

3. stk. Løgreglan er eft-

else.

irlitsmyndugleikanurn til

Stk. 3. Politiet yder

hjålpar vio fremjingini

tilsynsmyndigheden bistand

viO heimildum sambært 1.

ved udøvelsen af bef øjels-

og 2. stk., tå iO vandi er

er efter stk. 1. og 2, når

fyri tyoandi dålking.

der er fare for væsentlig

Landsstyrio kann åseta

forurening. Landsstyret

nærri reglur um hetta.

kan fastsætte nærmere

4. stk. Asetingarnar i

regler herom.

1.-3. stk. veroa nyttar å

Stk. 4. Bestemmelserne i

sama hått, tå eftirlits-

stk. 1-3 finder tilsvar-

- 25 myndugleikarnir geva bob
um, at ålåglig vi6urskifti
veroa ste6gao.

ende anvendelse på tilsynsmyndighedens meddelelser om at bringe ulovlige
forhold til ophør.

§

38. Verour eftirlitsrnyndugleikin, sbr. §§
36-37, varugur vio ålåglig
viourskifti, skal hann
steoga hesum uttan so, at
talan er um slik, sum
skilliga hava litio at
siga.
2. stk. Er eitt dålkandi
virki byrjao uttan gookenning ella loyvi ella
imoti galdandi avgeroum urn
bann ella åsettum treyturn,
kann eftirlitsmyndugleikin
krevja fyritøkuna, virkio
ella utbunaoin burtur.

38. Bliver tilsynsmyndigheden, jfr. §§ 36-37,
opmærksom på et ulovligt
forhold, skal den foranledige dette bragt til
ophør, medmindre der er
tale om forhold af ganske
underordnet betydning.
Stk. 2. Hvis en forurenende virksomhed er påbegyndt uden godkendelse
eller tilladelse eller er
i strid med gældende forbudsbestemmelser eller
fastsatte vilkår, kan
tilsynsmyndigheden forlange virsomheden, anlægget
eller indretningen fjernet.

S 39. Urnhvørvisdeildin,
landsstyrio ella personar,
io av hesurn myndugleikurn
hava f ingio litio upp i
hendi at gera kanningar,
og landslæknin hava atgongd til almennar og
privatar ognir at fåa til
vega upplysingar til
nytslu viovikjandi avgeroum sarnbært logina ella
reglum gjørdar vio heimild
i logini.

§

2. stk. Løgreglan er

Stk. 2. Politiet yder

§

39. Miljøafdelingen,
landsstyret eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget til at
foretage undersøgelser,
samt landslægen har adgang
til offentlige og private
ejendomme for at tilvejebringe oplysninger til
brug for beslutninger i
henhold til loven eller
regler udfærdiget med
hjemmel i loven.

-
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myndugleikunum til hjålpar
eftir reglunum sambært 1.
stk. LandsstyriO kann
åseta nærri reglur um
hetta.
3. stk. Logvåttan skal
ver~a synd, verOur ta~
kravt.

myndighederne bistand
ved udøvelsen af beføjelserne efter stk. 1. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler herom.
Stk. 3. Legitimation skal
forevises på forlangende.

§

40. Tann, i~ ibyrgdina
hevur av viOurskiftum ella
utbunaOum, iO elva kunnu
dålking, skal eftir umbøn
frå umhvørvisdeildini ella
landsstyrinum lata allar
upplysingar, her uppi i
vi~vikjandi f iggjarligum
og roknskaparligum viOurskiftum, iO tydning hava
fyri metingina av dålkingini og fyri møguligum
bøtandi atgerOum.
2. stk. Umhvørvisdeildin
ella landsstyriO kunnu
åleggja avvarOandi at
frernja kanningar ella at
lata royndir av tilfari
v.m., iO nytt ella viOgjørt verOur av avvarOandi, og av møguligum
burturkastevnum.

40. Den, der er ansvarlig for forhold eller
indretninger, som kan give
anledning til forurening,
skal efter anmodning af
miljøafdelingen eller
landsstyret give alle
oplysninger, herunder om
økonomiske og regnskabsmæs ige forhold, som har
betydning for vurderingen
af forureningen og for
evt. afhjælpende foranstaltninger.
Stk. 2. Miljøafdelingen
eller landsstyret kan
pålægge de pAgældende at
gennemføre undersøgelser
eller afgive prøver af
materiale m.v., som anvendes eller behandles af den
pågældende, samt af evt.
affaldsstoffer.

41. Tann, iO åbyrgdina
hevur fyri viOurskiftum
ella utbunaOurn, iO elva
kunnu dålking, skal bein-

41. Den, der er ansvarlig for forhold eller
indretninger, som kan give
anledning til forurening,
skal straks underrette

§

anvegin geva eftirlits-

§

§
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myndugleikunum bob, føra
rakstrartrupulleikar ella
ohapp vi6 sær tyOandi
dålking ella bera i sær
vanda fyri slikari.
2. stk. Bob sambært 1.
stk. elva onga avmarking i
skyldu hansara, ib åbyrgdina hevur, at fåa avlei6ingarnar av rakstrartrupul le ikanum ella ohappinum
for6abar ella fyribyrgdar
a munagoban hått.
§

42. Umhvørvisdeildin

hevur eftirlit vib dålkingarstøbuni.
§

43. LandsstyriO åsetur

tilsynsmyndigheden, s~
fremt driftsforstyrrelser
eller uheld medfører væsentlig forurening eller
indebærer fare herfor.
Stk. 2. Underretning efter
stk. 1. bevirker ingen
indskrænkning i den ansvarliges pligt til at
søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheldet effektivt afværget
eller forebygget.
42. Miljøafdelingen
fører tilsyn med forureningstilstanden.
§

§

43. Landsstyret fastsæt-

nærri reglur viOvikjandi
fremjingini av virksemi
eftirlitsmyndugleikanna.

ter nærmere regler vedrørende udøvelsen af tilsynsmyndighedernes virksomhed.

44. LandsstyriO kann
åseta reglur um skråseting
av virkjum.

44. Landsstyret kan
fastsætte regler om anmeldelse af virksomheder.

§

§

45. LandsstyriO kann å-

leggja umhvørvisdeildini
at taka upp spurningar,
her uppi i itøkilig mål,
vibvikjandi umhvørvisvernd
til viOgerOar og avgerbar.
§

46. Umhvørvisdeildin

kann broyta treytirnar

§

§

45. Landsstyret kan på-

lægge miljøafdelingen at
tage spørgsmål, herunder
konkrete sager, vedrørende
miljøbeskyttelsen op til
behandling og beslutning.

§

46. Miljøafdelingen kan

ændre

vilk~rene

for en
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fyri einum virki ella
loyvi vi6 atliti til at
bøta um eftirlit virkisins
viO egnari dålking (egi6
eftirlit) ella vi6 atliti
til at fåa til vega eitt
betri hoskandi eftirlit.
Åsetingar i boOum kunnu å
sama hått verOa broyttar.

virksomheds godkendelse
eller tilladelse med henblik på at forbedre virksomhedens kontrol med egen
forurening (egenkontrol)
eller med henblik på at
opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Bestemmelser i
påbud k~n på tilsvarende
måde ændres.

8. Kapittul

Kapitel 8.
Laboratorier

Starvsstovur
§

47. LandsstyriO kann

geva privatum starvsstovum
løggilding at takast viO
åvisar starvsstovuuppgåvur
sambært hesa log.
· 2·. stk. Starvsstovur, iO
eru løggildar, skulu nyta
tey gjøld, håttaløg og
virkisfyriskipanir, iO
åsettar verOa av landsstyrinum.
3. stk. LandsstyriO kann
åseta nærri reglur fyri
løggildisskipanina.

§

47. Landsstyret kan

meddele private laboratorier autorisation til varetagelse af nærmere angivne
laboratorieopgaver i henhold til denne lov.
Stk. 2. Laboratorier, der
er autoriseret, skal benytte de takster, metoder
og arbejdsforskrifter, der
fastsættes af landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret kan
fastsætte nærmere regler
for autorisationsordningen.

-
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9. Kapittul
Kortlegging og planlegging

Kapitel 9.
Kortlægning og planlægning

48. Umhvørvisdeildin
kann i samstarvi vib
kommununa fremja eina

48. Miljøafdelingen
kan i samarbejde med
kommunalbestyrelsen foretage kortlægning af
støjforureningen i
kommunen.
Stk. 2. Kortlægningen
efter stk. 1. skal omfatte
en registrering af de
enkelte støjkilder inden
for kommunen og en beregning af den støjforurening,
kilderne udsætter omgivelserne for.

§

kortlegging~av 6lj6~jnum

§

i

kommununi.
2. stk. Kortlegging sambært 1. stk. skal fevna um
skråseting av einstøku
keldunum til 6lj6~ innan
kommununa og eina meting
av 6lj66inum, i6 keldurnar
elva umhvørvinum.

49. Urnhvørvisdeildin
fremur vi6 stu6uli frå
kommununum eina kortlegging av dålkingarstø6uni og
trysti fra teimum einstøku
dålkingarkeldunum å åir,
løkir, vøtn og,
føroysk
sjoøki.

49. Miljøafdelingen
foretager med bistand fra
kommunerne en kortlægning
af forureningstilstanden
og belastningen fra de
enkelte forureningskilder
af vandløb, søer og færøsk
søterritorium.

SO. Landsstyri6 kann
eftir samrå6ing vi6 kommunalu myndugleikarnar
åseta reglur um, at umhvørvisdeildin vi6 stu6uli
frå kommununum skal fremja
eina kortlegging av luftdålkingini, her uppi i
eina kortlegging av dålk-

SO. Landsstyret kan
efter forhandling med de
kommunale organisationer,
fastsætte regler om, at
miljøafdelingen med bistand fra kommunerne skal
foretage en kortlægning af
luftforureningen, herunder
en kortlægning af f oruren ingsk ilderne og en beregning af luftkvaliteten.

§

~

§

ingarkeldunum og eina
ætlan um luftdygdina.

§

§
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51. LandsstyriO kann

eftir

samrå~ing

viO komm-

§ 51.

Landsstyret kan

efter forhandling med de

unalu myndugleikarnar

kommunale organisationer,

åseta nærri reglur um

fastsætte nærmere regler

kortlegging eftir

§§

48

om kortlægningen efter

§§

50 og um fremjing av

48 - 50 og om dennes gen-

hesi.

nemførelse.

§

52. Kortleggingin

sambært

§§

48 - 50 skal

§

52. Kortlægningen

efter §S 48 - 50 skal

verOa ein stuOul undir

tjene til støtte for

planleggingini sambært

planlægningen efter dette

hesum kapitli og undir

kapitel samt for lands- og

lands- og kommunu-

kommuneplanlægning.

planlegg ing.
§

53. ViO kortleggingini

§

53. På grundlag af

eftir S 49 sum grundarlagi

kortlægningen efter § 49

ger umhvørvisdeildin eina

udarbejder miljøafdelingen

ætlan fyri goOskuna av

en plan for kvaliteten af

vatnøkjunum i

vandområderne i landet.

landinum.

Henda goOskuætlan skal

Denne kvalitetsplan skal

innihalda:

indeholde:

1) endamiO fyri vatngoOsk-

1) målsætninger for vand-

uni i åum, løkum, vøtn-

kvaliteten i vandløb,

um og partar av sjonum

søer og kystnære dele

nær strondini,

af søterritoriet,·

2) frågreiOing um tær

2) en redegørelse for de

fyritreytir um verandi

forudsætninger om eksi-

og ætlaOu spillvatns-

sterende og planlagte

frålopini, iO eru

spildevandsudledninger,

grundarlag undir åsettu

som er lagt til grund

endamiOunum,

for de angivne målsæt-

3) åseting av, nær åsettu
endamiOini og tey dygd-

ninger,
3) angivelse af, inden for

arkrøv, iO hoyra til

hvilket tidsrum de

hesi, eru treytaOi at

fastsatte målsætninger

ganga ut, og

og de dertil hørende

-..

\
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avlei~ingum ætlaninnar.
2. stk. Dygdarætlanin skal
av umhvørvisdeildini verOa
send til avvar~andi kommunur, åOrenn ætlanin verOur samtykt. Setur ein
kornmuna fram motmæli innan
eina av umhvørvisdeildini
åsetta freist viOvikjandi
avlei~ingum ætlaninnar
fyri hesa kommunu, kann
urnhvørvisdeildin ikki
sarntykkja ætlanina endaligt, fyrr enn semja er
f ingin i lag rnillum komrnununa og umhvørvisdeildina
um neyOugu broytingarnar i
ætlanini. Ber ikki til at
fåa semju, verOur spurningurin avgjørdur av
landsstyrinurn.
3. stk. Dygdarætlanin rna
ikki ganga imoti landsplanleggingini.

kvalitetskrav forudsættes opfyldt, og
4) vurdering af planens
økonomiske konsekvenser.
Stk. 2. Kvalitetsplanen
skal af miljøafdelingen
sendes til de berørte
kommuner, inden planen
vedtages. Fremsætter en
kommune inden for en af
miljøafdelingen fastsat
frist indsigelse under
hensyn til planens virkninger for denne kommune,
kan miljøafdelingen ikke
vedtage planen endeligt,
før der er opnået enighed
mellem kommunen og miljøafdelingen om de nødvendige ændringer i planen. Kan
enighed ikke opnAs, afgøres spørgsmålet af landsstyret.
Stk. 3. Kvalitetsplanen må
ikke stride imod landsplanlægningen.

§ 54. ViO kortleggingini
eftir §§ 48 - 50 sum
grundarlagi ger umhvørvisdeildin eftir samråOing

viO kommunurnar eina ætlan
fyri støOu av virki v.m.,
har vegna fyribyrging av
dålking serlig støOukrøv
mugu åsetast. Ætlanin skal

54. På grundlag af
kortlægningen efter SS 4850 udarbejder miljøafdelingen efter forhandling
med kommunerne en plan for
beliggenheden af virksomhed m.v., hvortil der af
hensyn til forebyggelse af
forurening må stilles

fevna um økir til idna6ar-

særlige beliggenhedskrav.

og utbuningarvirkir og til

Planen skal omfatte area-

§
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r·

spillvatnreinsiverk og
burturkastfyritøkur.
2. stk. Ætlanin eftir 1.
stk. skal hava støOi i
urnhugsni fyri vi6kvæmi
urnhvørvisins viOvikjandi
dålking og urnhugsni motvegis frarnti6ar nytslumøguleikum einstøku økjanna.
3. stk. Ætlanin må ikki
stri6a imoti landsplanlegg ing ini.

ler til industri- og
forsyningsvirksomheder
samt til spilde,....vands- og
affaldsanlæg.
Stk. 2. Planen efter stk.
1 skal baseres på hensynet
til omgivelsernes sArbarhed over for forurening og
hensynet til de enkelte
områders fremtidige anvendelsesmuligheder.
Stk. 3. Planen mA ikke
stride imod landsplanlægningen,
§

S 55. LandsstyriO kann

taka avger6 um, at umhvørvisdeildin sum li6 i
landsplanleggingini skal
fåa til vega fyribils
kanningar og metingar av
teirnum umh.vørvisligu avleiOingunum i sambandi viO
gerO av størri einstøkum
virkjum. LandsstyriO kann
taka avgerO um, at gerast
skal ein rneting av ymiskum
støOumøguleikum fyri slik
virkir.
2. stk. Tann, iO søkir um
at seta · eitt virki å stovn
sum nevnt i 1. stk.; skal
veita stuOul i sambandi
viO at kanningarnar og
rnetingarnar verOa f ramdar.

·..

55. Landsstyret kan

fastsætte nærmere regler,
hvorefter miljøafdelingen
skal tilvejebringe foreløbige undersøgelser og
vurderinger af de miljømæssige undersøgelser og
vurderinger af de miljømæssige konsekvenser i
forbindelse med etableringen af større enkeltanlæg.
Landsstyret kan fastsætte
nærmere regler om, at der
skal foretages en vurdering af forskellige placeringsmuligheder for sådanne anlæg.
Stk. 2. Den, der søger et
anlæg som nævnt i stk. 1
etableret, skal yde bistand ved gennemførelsen
af undersøgelserne og vur-
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Burturkast.
§

56. Umhvørvisdeildin ger

i samstarvi viO kommunurnar eina kortlegging av
fyribeiningini av burturkastinum. Kortleggingin

Affald.
§ 56.

Miljøafdelingen

foretager i samarbejde med
kommunerne en kortlægning
af bortskaffelsen af affaldet. Kortlægningen skal

skal fevna um skråseting

omfatte en registrering af

av innsavningini, flut-

indsamlingen, transporten,

ninginum, vibgerbini og

behandlingen og slutdispo-

endaskipan, her uppi i

nering, herunder genanven-

endurnytslu av burturkast-

delse af affaldet. På

inum. ViO kortleggingini

grundlag af kortlægningen

sum støOi ger umhvørvis-

udarbejder miljøafdelingen

deildin eftir samråOing

efter forhandling med

viO kommunurnar eina frå-

kommunerne en redegørelse

greiO ing viOvikjandi fyri-

for bortskaffelsen af

beiningini av burturkast-

affaldet.

inum.

Stk. 2. Landsstyret kan

2. stk. LandsstyriO kann

efter forhandling med de

eftir samråOing viO komm-

kommunale organisationer

unalu myndugleikarnar

fastsætte nærmere regler

åseta nærri reglur fyri

om kommunernes opgaver

uppgåvum kommununnar sam-

efter stk. 1.

bært 1. stk.

57. Umhvørvisdeildin
ger eftir samråOing viO

udarbejder efter forhand-

kommunalu myndugleikarnar

1 ing med kommunerne en

eina ætlan um fyribeining
.
av burturkisti.-Ætlanin

plan for bortskaffelse af

skal innihalda upplysingar

nen skal indeholde oplys-

um:

ninger om:

1) verandi og ætlaOar

1) eksisterende og plan-

§

S 57. Miljøafdelingen

affaldet i kommunen. Pla-

skipanir fyri keldu-

lagte ordninger for

skilj ing, innsavning,

kildesortering, indsamling, transport, be-

- 34 flutningi, viOgerO og

handling og slutdispo-

endavi~gerO,

nering, herunder genan-

her uppi i

endurnytslu, av burturkastinum,

2) avmarking av teimum

vendelse, af affaldet,
2) afgrænsning af de områder, hvorfra affaldet

økjum, haOani burtur-

føres til de enkelte

kastiO verOur flutt til

behandlings- og depo-

einstøku viOgerOar- og

neringsanlæg,

goymsluutbunaOirnar,

3) målsætninger for affal-

3) endamiO fyri sundurbyting av burturkastinum a

dets fordeling på for-

ymiskar viOgerOar- og

og bortskaf felsesmeto-

fyribeiningarhættir,

der,

4) nær tær ætlaOu skipanirnar eru treytaOar at
seta i verk, og

5) kostnaO og figging i
sambandi viO fremjing
ætlaninnar.

skellige behandlings-

4) på hvilke tidspunkter
de planlagte ordninger
forudsættes iværksat,
samt

5) omkostninger og finansiering i forbindelse

2. stk. LandsstyriO kann

med planens gennemf ø-

gera av, at nærri åsettar

re l se.

fyritreytir skulu verOa

Stk. 2. Landsstyret kan

støOi undir pranleggingini

bestemme, at nærmere an-

eftir 1. stk., og åseta

givne forudsætninger skal

reglur um hetta.

lægges til grund for plan-

3. stk. LandsstyriO åsetir

lægningen efter stk. 1, og

reglur um burturkastskip-

fastsætte regler herom.

anir, her uppi i skipanir
fyri vinnulivsburturkast,

Stk. 3. Landsstyret fast-

urtagarOsburturkast og

sætter regler om kommunale

byggiburturkast v.m., og

affaldsordninger, herunder

1) reglur um skyldu komm-

om ordninger for erhvervs-

unurnar at åvisa burt-

affald, haveaffald og

urbeiningarmøguleikar

bygningsaffald m.v., samt

fyri burturkasti frå

1) regler om kommunerners

virkjum, iO ikki koma

pligt til at anvise

undir slikar skipanir,

bortskaffelsesmulighe-

2) reglur um skyldu virkj-

·..

der for af fald fra
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anna at nyta gjørdar
skipanir ella åvistar
burturtøkumøguleikar.
4. stk. Landsstyrib kann
taka avgerb ella åseta
reglur urn skyldur kommununnar at stovna ella fara
upp i f elagskommunalar
fyritøkur innan økir vibvikjandi fyribeining av
burturkasti og um støbuna
hjå slikum felagskommunalum fyritøkum.
5. stk. Avgjøld kunnu
åsetast til rindan av
utrei~slum umhvørvisdeildarinnar og kommununnar til
kortlegging og planlegging
vi~vikjandi burturkasti,
til burturkastskipanirnar
og i sambandi vib tær
annars i 3. og 4. stk.
umrøddu atgerbir og fyritøkur.
,_

virksomheder, som ikke
omfattes af sådanne
ordninger.
2) regler om pligt for
virksomhederne til at
benytte etablerede
ordninger eller anviste
bortskaffelsesmuligheder
Stk. 4. Landsstyret kan
træf fe bestemmelse eller
fastsætte regler om kommuners pligt til at oprette
eller tilslutte sig fælleskommunale virksomheder
på affaldsbortskaffelsesområdet samt om sådanne
fælleskommunale virksomheders placering.
Stk. 5. Gebyrer kan fastsættes til dækning af
kommunernes udgifter til
af faldskortlægning og
-planlægning, til affaldsordningerne samt i forbindelse med de i øvrigt i
stk. 3 og 4 omtalte foranstaltninger og anlæg.
§

§

58. Ein ætlan eftir § 57

må ikki ganga imoti landsplanleggingini ella stevnumibum åsettum av landsstyrinum eftir § 57, 2.
stk.

'·

58. En plan efter

§

57

må ikke stride imod
landsplanlægningen eller
retningslinier fastsat af
landsstyret efter § 57,
stk. 2.
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Felags åsetingar.
§

59. LandsstyriO kann,

Fælles bestemmelser.
§

59. Landsstyret kan

eftir samråOing viO komm-

efter forhandling med de

unalu myndugleikarnar,

kommunale organisationer

åseta nærri reglur um

fastsætte nærmere regler

innihaldib av planlegging-

om indholdet af

ini eftir §§ 53, 54 og 57

planlægningen efter

'

§§

og reglur um tiOarmørk og

53, 54 og 57 samt regler

framfer~

om tidsfrister og

i sambandi viO at
fåa ætlanirnar til vega og
um broyting, her uppi i um
sarnbandi viO lands- og
kornmunuplanleggingina.

procedure i forbindelse
med planernes
tilvejebringelse og revision, herunder om sammenhængen med lands- og kommuneplanlægningen.

10. kapittul.

Kapitel 10.

Avgerbir i urnhvørvisvernd-

Afgørelser i sager om

armålum.
§

60. Avgerbir eftir hesi

miljøbeskyttelse.
§

60. Afgørelser efter

log skulu fråbobast skriv-

denne lov meddeles skrift-

1 iga til tann ella tey,

1 igt til den eller

sum varba av. Tå ib

de for de pågældende for-

stundislig tiltøk eru

hold ansvarlige. Når øje-

kravd at fyribyrgja

blikkelig indgriben er

ålvarsliga dålking ella

påkrævet for at afværge

avmarking av dålking,

væsentlig forurening eller

kunnu bob ella forbob

forureningens udbredelse

gevast munnliga. Ein

kan påbud eller forbud

munnlig avgerO skal skjot-

meddeles mundtlig. En

ast gjørligt eisini frå-

mundtlig afgørelse skal

bobast skrivliga.

snarest muligt tillige

2. stk. Fråboban um tiknu

meddeles skriftligt.

avgerbina skal samstundis

Stk. 2. Underretning om

gevast landslæknanum og

den trufne afgørelse med-

- 37 ø6rum avvar6andi myndug-

deles samtidig skriftligt

leikum. Eisini skulu pri-

til landslægen og andre

vatpersonar, sum mugu

berørte myndigheder. End-

ætlast at hava einstak-

videre underrettes skrift-

linga, ty6andi åhuga fyri

ligt privatpersoner, som

at fåa kunning um avger6-

må antages at have en

ina, og feløg, ib hava

individuel, væsentlig

kærurætt eftir

interesse i at få kundskab

§

77, 2. -

3. stk., hava skrivliga

om afgørelsen, samt orga-

fråsøgn um hana. Fråsøgn

nisationer, som er klage-

til nevndu privatpersonar

berettigede efter § 77,

og feløg kann møguliga

stk. 2 - 3. Underretning

gerast viO almennari

til de nævnte privatperso-

lysing. Vi6 fråbo6an um

ner og organisationer kan

goOkenning ef tir §§ 26 -

eventuelt finde sted ved

28 skal almenn lysing

offentlig annoncering. Ved

alti6 ver6a framd.

meddelelse af godkendelse
efter §§ 26 - 28 skal der
altid foretages

~ffentlig

annoncering.

§

§

61. En afgørelse, der

bo6a6 verOur skrivliga,

meddeles skriftligt, skal

skal tilskila tær megin-

angive de hovedhensyn, der

ætlanir, iO hava ligiO til

har været bestemmende for

grund fyri avgerOini.

afgørelsen.

§

62. Ein avgerO skal geva

§

62. En afgørelse skal

upplysing um, til hvønn

indeholde oplysninger om,

myndugleika avger6in kann

til hvilken myndighed

verOa kærd, og freistina

beslutningen kan påklages,

fyri hesum.

og fristen herfor.

§

'·

61. Ein avgerO, iO frå-

63. i bo6um og forbo6um

§

63. I påbud og forbud

skal tao viO avgerOina

skal der være fastsat en

vera åsett ein freist at

frist for afgørelsens

fylgja avgerOini. i teimum

efterkommelse. I de til-
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førum, i6 nevnd eru i S

fælde, som nævnt i § 60,

60, 1. stk., har stundis-

stk. 1, hvor øjeblikkelig

lig tiltøk eru kravd,

indgriben er

kann ver6a avgjørt, at

det dog bestemmes, at

avgerOin skal fylgjast alt

afgørelsen skal efterkom-

fyri eitt.

mes straks.

§

64. Å6renn avgerO verOur

§

p~krævet,

kan

64. Inden der træffes

tikin um boO ella forboO,

afgørelse om påbud eller

skal mottakarin hava

forbud, skal adressaten

skrivliga fråsøgn og kunn-

skriftligt underrettes og

ast viO, at hann hevur

gøres bekendt med sin

rættindi til målsinnlit og

adgang til aktindsigt og

til at bera sini sjonarmi6

til at udtale sig i sagen.

frarn. Mottakarin eigur i

Adressaten bør i denne

hesum sambandi at fåa

forbindelse opfordres til

åheitan um at veita upp-

at bidrage med oplysnin-

lysingar, i6 kunnu lysa

ger, der kan belyse om-

kostnaO, fyrimunir og

kostninger, fordele og

vansar vi6 avgerOini.

ulemper ved afgørelsen.

2. stk. Fråsøgn sum nevnd

Stk. 2. Underretning som

i 1. stk. kann verOa fråvikin, um stundislig avger6 er kravd, ella um
fråsøgn eyOsynd kann ætlast at vera oney6ug.

nævnt i stk. 1 kan undlades, hvor øjeblikkelig
afgørelse er påkrævet,
eller hvis underretning må
anses for åbenbart unødvendig.

§

65. Åsetingarnar i S 63

S 65. Bestemmelserne i S

og § 64, 1. stk. verOa

63 og § 64, stk. 1, finder

ikki nyttar til fråboOan

ikke anvendelse på medde-

um at seta ··steOg fyri

lelse om at bringe ulovli-

ologligurn vi6urskifturn.

ge forhold til ophør.

- 39 (

,

11. kapittul.
Kæra.

Kapitel 11.
Klage.

§

66. Kærufreistin er 4
vikur frå ti degi, avgeroin er fråbooao avvaroandi.
1 føri, har almenn lysing
er gjørd, verour kærufreistin roknao frå almannakunngero ingini, uttan
mun til nær møgulig einstaklinga fråsøgn er
framd, smb. § 60. Er kærufreistin farin ein leygardag ella halgidag, ver6ur
kærufreistin longd til
næsta gerandisdag.

66. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. I tilfælde, hvor
offentlig annoncering har
fundet sted, regnes klagefristen fra of fentliggørelsen, uanset tidspunktet
for individuel underretning, jfr. § 60. Hvis
klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag,
forlænges klagefristen til
den følgende hverdag.

67. Ein kæra setur steog
fyri einum booi ella forboo i til avger6 frå kærumyndugleikanum fyriliggur
ella til kærumyndugleikin
avger annao.
2. stk. Tann myndugleiki,
i6 tekur avger6ina um bo6
ella forboo, kann kortini,
tå serligar orsøkir eru
fyri ti, samstundis vio
bo6num ella forbo6num
avgera, at tao skal fylgjast uttan mun . til kæru.
UTT""t..J "'iUt...A. "TI~ U"'"t
henda avgero ver6ur kærd,
skal booio ella forbooio
fylgjast, til kærumyndugleikin avger anna6.
3. stk. Byggi- og tilgeroararbeioi, io neyoug eru

67. En klage har opsættende virkning for et
påbud eller forbud, indtil
klagemyndighedens afgørelse foreligger eller klagemyndigheden bestemmer
andet.
Stk. 2. Den myndighed, der
træffet afgørelsen om
påbud eller forbud, kan
dog, når særlige grunde
taler herfor, samtidig med
påbudet eller forbudet
bestemme, at dette skal
efterkommes uanset klage.
Uanset om denne beslutning påklages, skal påbudet eller forbudet efterkommes, indtil klagemyndigheden bestemmer andet.

§

§

§
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til tess at gera nytslu av
einum loyvi ella go6kenning, kunnu ikki verOa sett
i verk innan kærufreistin
eftir § 66 er farin. VerOur goOkenning ella eitt
loyvi kært, åOrenn kærufreistin er farin, kann
byggi- og tilgerOararbeiOi
ikki setast i verk, åOrenn
avgerO kærumyndugleikans
er f ingin ella kærumyndugleikin gevur loyvi til
byrjan.
4. stk. LandsstyriO kann
åseta reglur um, at 3.
stk. ikki er galdandi
fyri åvis smærri sløg av
byggi- og tilgerOararbeiOum.

Stk. 3. Bygge- og anlægsarbejder, der er nødvendige for at udnytte en tilladelse eller godkendelse,
må ikke påbegyndes inden
for klagefristen efter §
66. Hvis en godkendelse
eller tilladelse er påklaget inden klagefristen, må
bygge- og anlægsarbejdet
ikke påbegyndes, før klagemyndighedens afgørelse
foreligger, eller klagemyndigheden meddeler tilladelse til igangsætning.
Stk. 4. Landsstyret kan
fastsætte regler om, at
stk. 3 ikke finder
anvendelse på visse arter
af mindre bygge- og anlægsarbejder.
§

§

68. Kæra verOur fingin

ti myndugleika, sum hevur
tikiO avgerOina. Hesin
sendir kæruna til kærumyndugleikan saman viO
tilfarinum, sum hevur
ligiO til grund fyri målsviOgerOina.

68. Klage indgives til

den myndighed, der har
truffet afgørelsen. Denne
sender klagen til klagemyndigheden ledsaget af
det materiale, der er
indgået i sagens bedømme!se.
69. Landsstyret kan
fastsætte regler om, at
afgørelser, der er af
mindre betydning for
miljøbeskyttelsen, ikke
skal kunne påklages til
§

0

69 .' Landsstyri«~ kann
åseta reglur um, at avgerOir, iO minni tydning
hava fyri umhvørvisverndina, ikki skulu kunna
§

kærast til annan fyristingarligan myndugleika.

anden administrativ
myndighed.
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12. kapittul

Kapitel 12.

Kæra til

Klage til
miljøafdelingen

umhvørvisdeildina
§

70. Avger6ir hjå komm-

S 70. Kommunalbestyrelsens

ununi eftir hesi log ella

afgørelser i henhold til

eftir reglum viO heimild i

denne lov eller i henhold

logini kunnu kærast til

til regler udfærdiget med

umhvørvisdeildina, sum

hjemmel i loven kan på-

hevur endaligu fyrisiting-

klages til miljøafdeling-

arligu avger6ina.

en, som har den endelige

2. stk. Avger6ir eftir S

administrative afgørelse.

22 kunnu bert kærast i

Stk. 2. Afgørlser efter §

tann mun, iO tao viOvikur

22 kan kun påklages for så

rættarligum spurningum.

vidt angår retlige spørgsmål.
§

§

71. AvgerOir hjå kommun-

71. Kommunalbestyrelsens

afgørelser kan påklages.

um kunnu kærast av

af

1) ti, sum avgerOin er

1) den, til hvem afgørel-

stilaO til,

sen er rettet,

2) landslæknanum og

2) landslægen og

3) einum og hvørjum, iO

3) enhver, der må antages

kann

ætlast at hava

at have en individuel,

tyOandi seråhugamål i

væsentlig interesse i

målsurslitinum.

sagens udfald.

Kapitel 13.
13. kapittul.

Miljøankenævnet.

Umhvørviskærunevndin.

S 72. Miljøankenævnet er
§

72. Umhvørviskærunevndin

er kærustovnur fyri fyri'- -

klageinstans for admini-

-
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sitingarligum avger6um i
tann mun, tao er åsett i
hesi log og i loggåvuni um
umhvørvisverndarmål annars.
2. stk. i sinum virki er
nevndin oheft pV forskriftum fyri ta einstøku
målsviOgerOinga og målsavgerO ina.

strative afgørelser i det
omfang, det er fastsat i
denne lov og i lovgivningen om miljøspørgsmål i
øvrigt.
Stk. 2. Nævnet er i sin
virksomhed uafhængigt af
instruktioner om den enkelte sags behandling og
afgørelse.

§

73. Til umhvørviskærunevndina kunnu kærast tær
avgerOir, sum umhvørvisdeildin tekur sum fyrsti
myndugleiki.

73. Til miljøankenævnet
kan påklages de afgørelser
som miljøafdelingen
træf fer som første
instans.

74. Umhvørviskærunevndin
er samansett av einum
formanni, einum ella
fleiri tiltakslimum fyri
hendan og eitt åvist tal
av tilnevndum serkønum
lirnum.
2. stk. Fyrisitingin fyri
nevndina verOur røkt av
eini avgreiOsluskrivstovu,
iO eisini er til taks i
viOgerOini av teimum målum, iO løgd verOa fyri
nevndina. Nevndin kann
annars heita å sakkønar um
at geva leiObeinandi ummæli.
3. stk. LandsstyriO kann
åseta nærri reglur fyri
virki hjå umhvørviskæru-

74. Miljøankenævnet
består af en formand, en
eller flere stedfortrædere
for denne og et antal
beskikkede, sagkyndige
medlemmer.
Stk. 2. Nævnets administration varetages af et
sekretariat, der tillige
bistår med behandlingen af
de sager, der indbringes
for nævnet. Nævnet kan i
øvrigt tilkalde sagkyndige
til at afgive vejledende
udtalelser.
Stk. 3. Landsstyret kan
fastsætte nærmere regler
for miljøankenævnets virksomhed, herunder regler om
sagsbehandlingen og regler
om afgifter for indbrin-

§

nevndinini, her uppi i

§

§

- 43 reglur fyri målsvi6ger6ini
og reglur fyri avgjald
fyri f ramløgu av målum.

gelse af sager.

75. Forma6urin fyri
umhvørviskærunevndina og
tiltakslimir fyri hann
skulu vera løgfrø6ingar.
2. stk. Tali6 å tilnevndum
limum ver6ur åsett av
landsstyrinum. Limirnir
ver6a tilnevndir av landsstyrinum upp i 4 år i
senn.

75. Miljøankenævnets
formand og dennes
stedfortrædere skal være
jurister.
Stk. 2. Antallet af beskikkede medlemmer fastsættes af landsstyret.
Medlemmerne beskikkes af
landsstyret for indtil 4
år ad gangen.

§

§

76. Avger6ir i um-

§

§

76. Afgørelse i miljø-

hvørviskærunevndini verOa
tiknar eftir atkvø6umeiriluta.
2. stk. FormaOurin ella
tiltaksmaOur hansara kann
i serligum førum taka
avgerOir nevndarinnar
vegna.

ankenævnet træf fes ved
stemmeflertal.
Stk. 2. Formanden eller
dennes stedfortræder kan i
særlige tilfælde træffe
afgørelser på nævnets
vegne.

77. Kæra til umhvørviskærunevndina kann reisast
av:
1) ti, sum avgerOin er
stilaO til,
2) einum og hvørjum, iO
ætlast at hava tyOandi
seråhugamål i målsursl i tinum, og
3) avvarOandi kommunustyri.
2. stk. Føroya Nåtturu- og

§

§

77. Klage til miljøanke-

nævnet kan indgives af:
1) den, til hvem afgørelsen er rettet,
2) enhver, der må antages
at have en individuel,
væsentlig interesse i
sagens udfald, og
3) vedkommende kommunalbestyrelse.
Stk. 2. Færøernes Natur-
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Umhvørvisverndarfelag kann
kæra avger6ir um go6kenning, bo6 og forbo6 eftir
s. kapitli i logini.
3. stk. Silavei6ufelagi6,
Meginfelag Otro6rarm~nna
og Havbuna6arfelagi6 kunnu
kæra tær i 2. stk. nevndu
avger6ir, tå i6 talan er
um dålking av vatni og
sjogvi.

og Miljøbeskyttelsesforening kan påklage afgørelser om godkendelse, påbud
og forbud efter lovens
kapitel 5.
Stk. 3. Færøernes Sportsfiskerforening, Hjemmefiskernes Fællesforening
og Fiskeopdrætterforeningen kan påklage de i stk.
2 nævnte afgørelser for så
vidt angår spørgsmål om
forurening af vand og
hav.

78. Umhvørviskærunevndin
kann syna og f åa upplysingar til vega i samsvari
vi6 reglurnar i §§ 39 40.

§

§

78. Miljøankenævnet kan
foretage besigtigelser og
tilvejebringe oplysninger
i overensstemmelse med
reglerne i SS 39 - 40.

14. kapittul.
Revsi- og gildisreglur
v.m.

Kapitel 14.
Straf fe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

79. Er ikki har6ari
revsing åsett sambært
loggåvuni annars, ver6ur
revsa6ur vi6 bot tann,
sum
1) brytur § 15, 1. stk.
2) . ly6ir ikki forbo6 ella
bo6 eftir § 12, 1. ella
4. stk., S 13, 1. stk.,
§ 21, S 32, § 34 ella §
38, 2. stk.
3) heldur ikki treytir, i6

79. Medmindre højere
straf er forskyldt efter
den øvrige lovgivning
straffes med bøde den,
der
1) overtræder § 15, stk.
1,
2) undlader at efterkomme
forbud eller påbud
efter § 12, stk. 1
eller 4, § 13, stk. 1,
§ 21, § 32, § 34 eller

§

§
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settar eru viO loyvi
eftir § 15, 2. stk.,
ella § 16 ella fyri
goOkenning ef tir §S
26 - 28.

4) ger, fer undir ella
rekur virki uttan. gookenning eftir § 26,
5) letur vera viO at bioja
um gookenning ef tir S
26 ella § 28,
6) gevur ikki upplysingar,
fremur ikki kanningar
ella gevur ikki royndir
ef tir § 40 ella f råboOar sum nevnt i § 41,
7) gevur ikki fråboOan,
sum åsett i reglum
åsettum eftir § 44,
8) ger byggi- og tilgerOararbeiOi imoti § 67,
3. stk.
el la
9) heldur ikki treytir
tengdar at loyvi eftir
S 67, 3. stk.
2. stk. Revsingin kann
herbast til hefti ella
fongsul i upp til 1 år, um
brotiO er framt viO vilja
ella av grovum osketni, og
um tao vio brotinum er
1) voldur skaoi å urnhvørviO ella elvdur vandi
fyri hesum, ella
2) fingin ella ætlaour
peningaligur fyrimunur
fyri viokornandi ella

S 38, stk. 2.

3) tilsidesætter vilkår
knyttet til en tilladelse efter § 15, stk.
2, eller § 16 eller til
en godkendelse efter S§
26 -

28,

4) anlægger, påbegynder

eller driver virksomhed
uden godkendelse efter

s

26,

5) undlader at indhente

6)

7)

8)

9)

godkendelse efter § 26
eller § 28,
undlader at meddele
oplysninger, at gennemføre undersøgelser
eller at afgive prøver
efter § 40 eller at
give underretning som
nævnt i § 41,
undlader at indgive
anmeldelse, der er
foreskrevet i regler
udfærdiget efter § 44,
gennemfører bygge- og
anlægsarbejder i strid
med S 67, stk. 3.
eller
tilsidesætter vilkår
knyttet til en dispensation efter§ 67, stk.
3.

Stk. 2. Straffen kan stige
til hæfte eller fængsel i
indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagt-
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onnur, her uppi i viO
spar ing.
3. stk. i reglum, sum
åsettar ver6a vi6 heimild
i § 4, § 5, § 6, § 10, §
15, 2. stk. ,

1 7 , S 2 3 og
§ 57, 3. stk~ kann åsetast
revsing vi6 bot. Somulei6is kann åsetast, at

·-

§

somhed, og hvis der ved
overtrædelsen er
1) voldt skade på miljøet
eller fremkaldt fare
derfor eller
2) opnået eller tilsigtet
en økonomisk fordel for
den pågældende selv

serliga at hava i huga
støddin å peningaliga
vinninginum ella ætla6a
peningaliga vinninginum
sbr. 2. stk. nr. 2.
6. stk. Fyrningarfreistin
fyri revsiåbyrgd er 5 år

eller andre, herunder
ved besparelser.
Stk. 3. I regler, der
udstedes i medfør af § 4,
§ 5, § 6, § 10, S 15, stk.
2, § 17, § 23 og § 57,
stk. 3, kan der fastsættes
straf af bøde. Der kan
endvidere fastsættes, at
straffen kan stige til
hæfte eller fængsel i
indtil 1 år under tilsvarende omstændigheder, som
anført i stk. 2.
Stk. 4. For overtrædelser,
der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller
lignende, kan der pålægges
selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen
begået af en kommune eller
et kommunalt fællesskab,
kan der pålægges kommunen
eller det kommunale fællesskab bødeansvar.
Stk. 5. Sker der ikke
konfiskation af udbytte,
som er opnået ved en over-

fyri brot v.m., sum nevnd

trædelse af denne lov

e ru i 1 • s t k • n r • 1 , 2 , 3

eller de i medfør af loven

revsingin kann her6ast til
hefti ella fongsul upp til
1 år undir somu umstø6um
sum nevndar i 2. stk.
4. stk. Fyri brot, sum
gjørd ver6a av partafeløgum, lutafeløgum ella tilikum, kann felagnum ver6a
åløgd bot. Er broti6 gjørt
av kommunu ella kommunalum
felagsskapi, kann kornmununi ella kornmunala felagsskapinurn verba åløgd bot.
5. stk. Ver6ur ikki lagt
hald å vinning, sum fingin
er vi6 broti å hesa log
ella tær vi6 heimild i
logini åsettu reglur,
ver6ur vi6 åseting av
botini, herundir eykabot,
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og 4.

udfærdigede bestemmelser,
skal der ved udmåling af
bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn
til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jfr. stk. 2,
nr. 2.
Stk. 6. Forældelsesfristen
for strafansvaret er 5 år
for overtrædelser m.v. som
omhandlet i stk. 1, nr. 1,
2I

3 Og 4 o

S 80. Målini ver~a vi~

§

gjørd sum løgreglurnål.
Rættarmebalini i rættargangslogarinnar kapitlum
um at leggja hald å og
rannsokn kunnu nytast i
sama mun sum i statsadvokatrnålum.

som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens
kapitler om beslagslæggelse og ransagning kan anvendes i samme omfang som
i statsadvokatsager.

§

81. Myndugleikar og

80. Sagerne behandles

S 81. Myndigheder og per-

personar, sum utinna uppgåvur eftir logini, eins
og hvør, sum annars veitir
stubul til hetta, hevur
tagnarskyldu eftir § 152
og 264 b i borgarligu
revsilogini.

soner, der udøver opgaver
efter loven, samt enhver,
der i øvrigt yder bistand
hertil, er underkastet
tavshedspligt efter borgerlig straffelovs S 152
og S 264 b.

82. Landsstyri~ åsetir,
nær login fær gildi.

S 82. Landsstyret fastsæt-

83. Hesar logarreglur
ver~a settar ur gildi,

S 83. Følgende lovbestem-

§

§

ter tidspunktet for lovens
ikrafttrædelse.

melser ophæves, jfr. dog
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s

smb. to § 84
1) 11. nr. 38 frå 5. juli
1973 um heilsusamtyktir,
2) 11. nr. 40 frå 1. juni
1961 um oy6ing av
rottu.
2. stk. Landsstyrinum
ver~ur heirnila~ at seta Ur
gild i § 1, 4. stk. l log
nr. 95 f rå 14. april 1893,
sum broytt vi6 11. nr. 22
f rå 1. mai 1973.
3. stk. Landsstyrinum
ver6ur heimila6 at seta ur
gildi §§ 9 og 10 i log
nr.169 frå 18. mai 1937.
4. stk. Uppgåvur, sum
sambært a6rari loggåvu
ver6a røktar av heilsunevndini, ver6a lagdar
undir kommunustyri6, um
ikki ahna6 ver6ur åsett.

84
1) 11. nr. 38 af 5. juli
1973 om sundhedsvedtægter,
2) 11. nr. 40 af 1. juni
1961 om bekæmpelsen af
rotter.
Stk. 2. Landsstyret bemyndiges til at ophæve § 1,
stk. 4 i f iskerilov nr. 95
af 14. april 1893, som
ændret ved lagtingslov nr.
22 af 1. maj 1973.
Stk. 3. Landsstyret bemyndiges til at ophæve §§ 9
og 10 i lov nr. 169 af 18.
maj 1937.
Stk. 4. Opgaver, der i
henhold til anden lovgivning varetages af sundhedskommissionen, overtages af kommunalbestyrelsen, medmindre andet fastsættes.

S 84. Reglur, åsettar viO

84. Regler, der er fastsat med hjemmel i de i §
83 nævnte love, forbliver
i kraft, indtil de afløses
af regler fastsat med
hjemmel i denne lov.
Stk. 2. Afgørelser truffet
efter de regler, som er
nævnt i § 83, bevarer
deres gyldighed, indtil
der i medfør af loven
eller regler udstedt med

~

heimild i logunum nevndar
i § 83, ver6a verandi i
gildi til nyggjar reglur
eru komnar i sta6in vi6
heimild i hesi log.
2. stk. Avger6ir tiknar
eftir teimum reglum, i6
nevndar eru i § 83, hava
gildi, til ta6 vi6 heimild
i logini ella reglum
åsettum vi6 heimild i

§
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logini verbur tikin nyggj
avger6. Brot å slikar
avger6ir verbur revsab
sambært higartil galdandi
reglum.

hjemmel i loven træffes ny
afgørelse. Overtrædelse af
sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.

I

Listi yvir fyritekut, virkir og utbunaair,
5 i

ia

koma undir kapittul

umhvervisverndarl6gini.

A. Framleiosla og tilevning ur jarni, ståli ella metali.
1. Metalstoypivirkir.
2. Fyritøkur og virkir til yvirflatuviogero av evnum ur jarni,
ståli ella metali.
3. Stålskipasmiojur og flotidokkir.
4. Maskinverksmiojur og maskinverkstaoir.*
5. Ilatsverksmiojur og rørverksmiojur.
6. Ravmagnstøknligar fyritøkur.*
7. Ravløouverksmiajur.
B. Nåm og tilevning av steini, kali og tilikum.
1. Glarullsverksmiojur og steinullsverksmiojur.
2. Gratbrat.
3. Sementstoypivirkir og betongblandivirkir.
4. Fyritøkur til framleioslu av postalini, glaraoari leirvøru
ella leirvørum.*
5. Kolanåm.
C. Nåm og viogera av steinolju, steinoljuurdråttum, asfalti,
nåtturgassi og kali.
1. Virkir til tilgera av asfalti og virkir til framleioslu av
vegtilfari.
2. Virkir til reinskan ella oyoing av spillolju ella øarum
burturkasti av reinsivirkisurdråttum.
3. Goymslurum via fl6tandi gassi (kolbrintu).*
4. Goymslur via steinolju ella fl6tandi steinoljuurdrattum.*
D. Evnafrøoilig framleiosla v.m.
1. Goymsla via livrunnum ella 6livrunnum frumevnafrøoiligum
evnum.
2. Såpuverksmiojur, vaskievnisverksmiojur og reingeroarevnisverksmiojur.
3. Litverksmiojur og lakkverksmiojur.

(*)

Si grein 26, 3. stk.

II

4. Lj6smyndaidnadur ·og lj6smyndastarvsstovur.*
5. Fyritøkur til at lata burtur ur ella pakka evnafrødilig
evni ella urdrattir, sbr. D. 1-3.
6. Fyritøkur til kroysting og tædrabrynjing av plastvørum og
plastalegging.
7. Verksmiojur til framleioslu av skumplasti og øorum polymerum
tilfari.
E. Tilvirking av planturavørum.
1. Træverjuvirkir.
2. Rotations-, offset-, silki- og bokprentsmiojur.*
3. Pappirsvøruverksmidjur, pappd6sverksmiojur.*
4. Sagverk, virkir til framleidslu av finerplatum ella fipurplatum, møblaverksmidjur og maskinsnikkaravirkir.*
5. Gummivøruverksmidjur.*
6. Klædnablikingarvirkir og klædnalitingarvirkir.
7. Vevstovur.,

spunavirkir, klædnaverksmiojur og snørisvirkir.*

8. Reinsari og vinnuliga rikin vaskari.
9. Fyritøkur til vidgerd ella tilgera av f6durevnum.
10. Heilsølubakari (her uppi i breyoverksmidjur).
11. Bryggjari og sodavatnsverksmidjur.
F. Tilvirking av ravørum ur djorum.
1. Slåturvirki og kjøtvirki.*
2.

Kjøtf6durverksmidjur ( fyribeiningarstøoir) og beinmjølaverksmidjur.

3. Garvari

og onnur skinnvirki.

4. Virkir til reinsingar av djorafitievnum.
5. Mj6lkarvirkir,

fyr i tøkur til framleidslu av ost i

el la osta-

pul vuri umframt konsumisverksmidjur og turrmjolkarverksmidjur.
6. Margarinverksmidjur.
7. Fyritøkur til framleidslu av fiskaurdrattum.*
8. Virkir til turking ella knusing av skeljum.
9. F6durevnisverksmidjur.
10. Leourvøruverksmidjur.

I

Liste over virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet
af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

A. Fremstilling og forarbejdning af jern, stål eller metaller.
1. Metalstøberier.
2. Virksomheder og anlæg for overfladebehandling af emner af
jern, stål eller metal.
3. Stålskibsværfter og flydedokke.
4. Maskinfabrikker og maskinværksteder.*
5. Beholderfabrikker og rørfabrikker.
6. Elektrotekniske virksomheder . *
7. Akkumulatorfabrikker.
B. Udvinding og forarbejdning af sten, kul og lignende.
1. Glasuldfabrikker og mineraluldsfabrikker.
2. Stenknuserier.
3. Cementstøberier og betonblanderier.
4. Virksomheder til fabrikation af porcelæn, fajance eller
lervarer.*
5. Kulminer.
C. Indvinding og behandling af mineralolie, mineralolieprodukter,
asfalt og naturgas.
1. Anlæg for tilberedning af asfalt og anlæg til fremstilling
af vejmaterialer.
2. Anlæg for oparbejdning eller destruktion af spildolie eller
andet affald af raffinaderiprodukter.
3. Lagre af flydende gas (kulbrinter).*
4. Overjordiske oplag af mineralolie eller flydende mineralolieprodukter.*
D. Kemisk fabrikation m.v.
1.

Opl~gfing

af organiske eller uorganiske grundkemikalier.

2. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker.
3. Farvefabrikker og lakfabrikker.

(*) Se paragraf 26, stk. 3.
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G. Oplagring, deponering eller behandling af affald iøvrigt.
1. Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder
fyldpladser, lossepladser og specialdepoter til slam eller
slagger, modtagestationer eller modtagepladser for olieaffald eller kemikalieaffald samt affaldsforbrændingsanlæg.
2. Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald, herunder
spildevandsanlæg, omlastningsstationer, formalingsanlæg,
komposteringsanlæg og bilophugningspladser.
H. Kraft- og varmeproduktion.
1. Kraftværker og varmeproducerende anlæg.*
2. Vindmøller.*
I. Anlæg for motorkøretøjer og andre transportmidler.
1 . Motorbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg bortset fra lukkede øvelsespladser, der udelukkende benyttes
til køreundervisning.
2. Lufthavne og flyvepladser.
3. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i

forbindelse

med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer, terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.*
4. Virksomheder og anlæg for service for eller reparation af
motordrevne køretøjer - bortset fra knallerter - når disse
virksomheder eller anlæg udfører overfladebehandling med
farve eller lak.*

J. Dyrehold samt oplagring eller behandling af husdyrgødning.
1. Fjerkræfarme.*

z.

Pelsdyrfarme.*

3. Svinehold.
4. Fiskeopdræt.
K. Andre virksomheder.
1. Skydebaner.

