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Mál nr. 19/00681 

 

 Á býráðsfundi 25. november 2019 samtykti Vága býráð soljóðandi 

 

Reglugerð 

fyri umsiting av tekniska økinum hjá Vága kommunu 

 

§ 1. Tekniski leiðarin hevur, við tilvísing til borgarstjóran, ræðisrættin yvir § 6 Teknisk mál – rakstur 

í fíggjarætlanini hjá kommununi. 

Stk. 2. Heimildin í stk. 1 ávirkar ikki rættin hjá býráðnum til at samtykkja broytingar í galdandi 

fíggjarætlan, ella at binda ávísar upphæddir í fíggjarætlanini til ávís endamál. 

 

§ 2. Tekniski leiðarin hevur ábyrgd fyri, at bygningar, vegir, lendi og veitingar hjá kommununi eru í 

so góðum standi, sum fíggjarligu karmarnir loyva. 

Stk. 2. Tekniska leiðarin hevur ábyrgd fyri at raðfesta viðlíkahald á slíkan hátt, at flest møguligir 

borgarar fáa størst møguligt gagn av tí arbeiði, sum gjørt verður.1 

Stk. 3. Atlit skal takast til einstakar borgarar í teimum førum, at ábøtur á ognir hjá kommununi, eru 

avgerandi fyri trivnað og/ella ogn hjá viðkomandi borgarum.2 

 

§ 3. Tekniski leiðarin hevur ábyrgdina fyri, at íløgur, sum býráðið hevur samtykt at gera, vera framdar 

so skynsamt og effektivt sum til ber og í samsvarið við allar viðkomandi lógir og reglur. 

 

§ 4. Tekniski leiðarin avgreiðir allar umsóknir um byggiloyvi o.l. uttan so, at talan er um at gera frávik 

í mun galdandi byggisamtykt ella aðra reglugerð.  

Stk. 2. Áðrenn loyvi verður útskrivað sambært stk. 1, skulu limirnir í teknisku nevnd hava málið til 

hoyringar í 5 yrkadagar, har teir hava møguleika til at krevja, at málið fær politiska viðgerð. Hevur 

umsitingin einki hoyrt, tá hoyringsfreistin er farin, útskrivar tekniski leiðarin viðkomandi loyvi. 

Stk. 3. Er talan um at gera frávik, sum eru heimilað í byggisamtykt, tekur tekniska nevnd avgerð. 

                                                 
1 Dømi: Ein vegur, sum nógv brúka, skal gerast aftur, áðrenn ein vegur, sum færri brúka. 
2 Dømi: Vatn rennur av kommunalum veg inn á stykki hjá borgara; kloakkin hjá borgara virkar ikki. 
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Stk. 4. Er talan um at gera frávik frá byggisamtykt ella aðrari reglugerð, uttan positiva heimild, skal 

málið leggjast fyri býráðið. 

Stk. 5. Umsóknir, sum tekniski leiðarin, eftir fullfíggjaða viðgerð, ikki metir kunnu gangast á møti, 

skulu leggjast fyri teknisku nevnd til endaliga støðutakan. 

 

§ 5. Tekniski leiðarin skipar tekniska øki við atliti til starvsfólkatrivnað, skynsemi og effektivitet, í 

tann mun, býráðið ikki hevur gjørt ítøkiligar ásetingar um bygnað. 

 

§ 6. Henda reglugerðin kemur í gildi tá hon er samtykt av býráðnum. 

- * - 


