
 

1 / 4 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið 
 

 

 

Dagfesting: 6. februar 2019 

Mál nr.: 18/00649 

Málsviðgjørt:  

 

 

Fylgiskjal 1 

 

 

Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í 

løgtingslógaruppskotinum. 

 

 

 

 

Galdandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

 § 1 

 

Í løgtingslóg nr. 48 frá 9. juli 1970 um 

náttúrufriðing, sum broytt við løgtingslóg 

nr. 64 frá 13. juni 1995 og løgtingslóg nr. 

110 frá 29. juni 1995, verða gjørdar hesar 

broytingar: 

 

I partur: Natúrvernd. 

 

1. Yvirskriftin yvir § 1 verður strikað.  

 

§ 1. ... 

Stk. 2. Øll dálking av natúruni við pappíri, 

fløskum, plastikkíløtum, brotum o.ø. er 

forboðin. 

Stk. 3. Gomul og ónýtilig før skulu høggast 

upp ella søkkjast á støðum, har tey ikki eru 

til bága fyri sigling ella fiskiskapi. 

Stk. 4. Bilvrak, ymisk onnur akfør, 

maskinamboð og partar av teimum, ið ikki 

verður nýtt meira, mugu ikki kastast burtur 

á støð, har tey lýta ella eru til skaða ella 

ampa fyri onnur. 

Stk. 5. Burturkast og brúktir lutir, ið verða 

lagdir so, at tað gongur ímóti reglunum í 

2. § 1, stk. 2-5 verða strikað. 
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stk. 2-4, kunnu beinast burtur. Tann, ið 

hevur ábyrgdina av, at óruslið er komið har, 

skal gjalda kostnaðin. Kostnaðurin kann 

fáast inn við panting hjá tí avvarðandi. 

 

§ 2. Uttangarðs er ikki loyvt at byggja hús, 

búðir, skúr ella a.l. uttan loyvi frá 

friðingarnevndini. Undantiknir eru tó 

smærri bygningar, sum eftir gomlum siði 

vanliga hava verið bygdir uttangarðs í 

samband við landbúnaðin, tá ið teir ikki 

skemma natúruna. 

Stk. 2. Innangarðs eigur ikki at verða bygt 

uttan loyvi frá friðingarnevndini: 

1) Undir bakkanum frá vallingini og 

omaneftir og á økir, ið eru upp til 

100 m frá bakkatromini, har eingin 

fjøra er frá meginflóðarmálanum, 

2) nærri enn 300 m frá teimum 

viðalundum, ið Føroya 

viðalundanevnd hevur um hendi, 

3) nærri enn 300 m frá vøtnum, ið 

hava størri vídd enn 1 ha og frá 

áum, ið eru meira enn 4 m breiðar í 

botninum. 

Stk. 3 ... 

Stk. 4. Bygningar, ið høvdu verið ólógligir 

eftir reglunum í stk. 1-2 um teir vóru bygdir 

aftaná, at lógin var komin í gildi, ella sum 

eru bygdir við loyvi frá 

friðingarmyndugleikunum, mugu ikki 

byggjast um ella av nýggjum uttan við loyvi 

frá friðingarnevndini. 

Stk. 5-6. ... 

Stk. 7. Tær treytir, ið eru settar í samband 

við eitt eftir stk. 5 givið loyvi, kunnu eftir 

boðum frá friðingarnevndini tinglýsast á 

avvarðandi ogn. 

 

§ 3. ... 

Stk. 2. ... 

Stk. 3. Loyvi krevst frá friðingarnevndini at 

seta á nýtt steinbrot 

 

3. Í § 2, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., stk. 4, 

stk. 7 og § 3, stk. 3 verður 

“friðingarnevndini” broytt til: 

“landsstýrismanninum”. 

 

§ 2. ... 

Stk. 2. ... 

Stk. 3. Landsstýrið kann aftan á ummæli frá 

yvirfriðingarnevndini og avvarðandi 

sóknarstýri í kunngerð fyriseta, at forboðini 

í stk. 2 ikki skulu galda fyri ávís nágreinilig 

4. Í § 2, stk. 3 verður 

“yvirfriðingarnevndini og” strikað. 
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økir, ið natúrliga hoyra inn undir verandi 

byggilendir ella havnaøkir. 

§ 2. ... 

Stk. 2. ... 

Stk. 3. Landsstýrið kann aftan á ummæli frá 

yvirfriðingarnevndini og avvarðandi 

sóknarstýri í kunngerð fyriseta, at forboðini 

í stk. 2 ikki skulu galda fyri ávís nágreinilig 

økir, ið natúrliga hoyra inn undir verandi 

byggilendir ella havnaøkir. 

Stk 4-5. ... 

Stk. 6. Áðrenn loyvi verður givið sambært 

stk. 5, skal friðingarnevndin fáa til vega 

ummæli frá avvarðandi sóknarstýri, og um 

so er, at søkt verður um loyvi, at víkja frá tí 

í stk. 2, nr. 2 fyrisetta forboð, tá eisini frá 

viðalundarnevndini. 

 

5. Í § 2, stk. 3 og 6 verður “sóknarstýri” 

broytt til: “kommunustýri”. 

 

§ 2. ... 

Stk. 2-5. ... 

Stk. 6. Áðrenn loyvi verður givið sambært 

stk. 5, skal friðingarnevndin fáa til vega 

ummæli frá avvarðandi sóknarstýri, og um 

so er, at søkt verður um loyvi, at víkja frá tí 

í stk. 2, nr. 2 fyrisetta forboð, tá eisini frá 

viðalundarnevndini.  

 

6. Í § 2, stk. 6 verður “friðingarnevndin” 

broytt til: “landsstýrismaðurin”. 

 

§ 3. ... 

Stk. 2. Natúrfriðingarnevndin kann seta 

forboð fyri slíka burturtøku ella nýtslu, um 

vandi er fyri, at sermerkt landslag ella um 

leivdir av sermerktari natúr fara fyri skeytið. 

 

7. Í § 3, stk. 2 verður 

“Nátúrufriðingarnevndin” broytt til: 

“Landsstýrismaðurin”. 

 

§ 4. ... 

Stk. 2. Vegagerð, setan av el- og 

telefonsteyrum og onnur arbeiðir, ið kunnu 

væntast at broyta sermerkt landslag 

munandi, ella at týna leivdir av sermerktari 

natúr, mugu ikki verða gjørd ella byrjast 

uttan loyvi frá natúrfriðingarnevndini. 

Hendir hetta kortini, kann nevndin nokta 

fyri, at arbeiðið heldur fram og krevja, at 

avvarðandi ger alt aftur, sum tað var. 

 

8. Í § 4, stk. 2, 1. pkt. verður “sermerkt 

landslag” broytt til: “sereyðkenni við 

landslagnum”. 

 

§ 4. ... 

Stk. 2. Vegagerð, setan av el- og 

telefonsteyrum og onnur arbeiðir, ið kunnu 

væntast at broyta sermerkt landslag 

munandi, ella at týna leivdir av sermerktari 

natúr, mugu ikki verða gjørd ella byrjast 

9. Í § 4, stk. 2, 1. pkt. verður 

“nátúrufriðingarnevndini” broytt til: 

“landsstýrismanninum”. 
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uttan loyvi frá natúrfriðingarnevndini. 

Hendir hetta kortini, kann nevndin nokta 

fyri, at arbeiðið heldur fram og krevja, at 

avvarðandi ger alt aftur, sum tað var. 

 

§ 4. ... 

Stk. 2. Vegagerð, setan av el- og 

telefonsteyrum og onnur arbeiðir, ið kunnu 

væntast at broyta sermerkt landslag 

munandi, ella at týna leivdir av sermerktari 

natúr, mugu ikki verða gjørd ella byrjast 

uttan loyvi frá natúrfriðingarnevndini. 

Hendir hetta kortini, kann nevndin nokta 

fyri, at arbeiðið heldur fram og krevja, at 

avvarðandi ger alt aftur, sum tað var. 

 

10. Í § 4, stk. 2, 2. pkt. verður “nevndin” 

broytt til: “landsstýrismaðurin”. 

 

 11. II. partur, III. partur, IV. partur og V. 

partur verða strikaðir. 

 

VI. partur: Niðurstøða. 12. Yvirskriftin yvir § 25 verður strikað. 

 

 13. Aftan á § 25 verður sett: 

 

“§ 25 a. Leggur landsstýrismaðurin 

sínar heimildir eftir hesi løgtingslóg til 

ein myndugleika undir sær, kann hann 

gera av, at avgerðir hjá hesum 

myndugleikanum bara kunnu kærast til 

ávísa kærunevnd. Avgerðir hjá 

kærunevndini eru endaligar innan 

fyrisitingina. 

Stk. 2. Kærast skal innan 4 vikur, frá tí 

at kærarin hevur fingið fráboðan um 

avgerðina.”. 

 

 14. § 26 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 26. Landsstýrismaðurin hevur eftirlit 

við, at ásetingarnar í lógini verða 

hildnar.”. 

 

 15. Danski tvíteksturin í lógini verður 

strikaður. 

 

 


