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 § 6. 

Kunngerð og framløga byggisamtykta 

   § 6. 1) Áðrenn uppskot um byggisamtykt verður sent landsstýrismanninum, skal tað verða lagt 

fram í minsta lagi 3 vikur til alment eftirlits á einum fólki atkomuligum staði. Kommunan skal 

frammanundan á vanligan hátt kunngera, at byggisamtyktin er framløgd til eftirlits, og kunngerðin 

skal skila til, hvørt økið tað er, ið uppskotið umfatar. Mótmæli móti uppskotinum, og 

broytingaruppskot mega verða send kommunustýrinum, áðrenn 6 vikur eru lidnir frá 

kunngerðardegnum. 

   Stk. 2. 1) Innkomið mótmæli og broytingaruppskot, sum kommunustýrið ikki tekur við, skulu 

fylgja við uppskotinum, tá ið hetta verður sent landsstýrismanninum til góðkenningar. 

   Stk. 3. 1)Landsstýrismaðurin kann, tá ið mett verður, at eitt uppskot eigur at verða broytt í einum 

ella fleiri førum, áðrenn tað kann verða góðkent, gera av, at kommunustýrið av nýggjum skal leggja 

uppskotið við teim ætlaðu broytingum fram til alment eftirlits aftaná kunngerð eftir reglunum í stk. 

1. 

   Stk. 4. Somuleiðis kann kommunustýrið, tá ið tað, orsakað av innkomnum mótmælum ella 

broytingaruppskotum, hevur samtykt at broyta hitt upprunaliga uppskotið, fáa í lag, at uppskotið 

við hesum broytingum verður framlagt av nýggjum. 

   Stk. 5. 1) Viðvíkjandi uppskotum, ið viðgjørd verða eftir reglunum í § 4, stk. 4, avger 

landsstýrismaðurin, nær og hvussu hesi uppskot skulu verða framløgd til eftirlitið umrøtt í hesi 

grein. 

   Stk. 6. 7) Landsstýrismaðurin kann í heilt serligum førum, eftir áheitan frá kommunustýrinum, 

taka avgerð um at víkja frá ásettu freistum í stk. 1, soleiðis at framløgutíðin verður ásett til 1 viku 

og mótmælisfreistin til 1 viku frá kunngerðardegnum. Við áheitanini skal grundgevast fyri, hvørji 

týðandi samfelagslig og vinnulig atlit tala fyri, at umsóknin kann verða gingin á møti. Verður 

áheitanin gingin á møti, skal kommunan beinleiðis og persónligt kunna teir borgarar, ið beinleiðis 

verða ávirkaðir av broytingini, um hetta í seinasta lagi dagin eftir, at frávikið er givið. 

   Stk. 7. 7) Kærur sambært § 10 a um loyvir, ið eru givin við heimild í byggisamtykt, sum er fevnd 

av stk. 6, hava ikki steðgandi virknað.  


