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Viðv. lógaruppskot um vetrarfriðing
Fiskimálaráðið hevur 21. apríl 2015 sent Kommunufelagnum, uppskot til Løgtingslóg um
broyting í Lov for Færøerne om Haugers Styrelse og Drift m.m. (Kommunan heimild at krevja
vetrarfriðing). Hoyringsfreistini er ásett at verða 27. apríl kl. 12.00. Kommunufelagið vil fyrst
av øllum gera vart við, at 6 dagar als ikki er ein nøktandi hoyringsfreist. Kommunufelagið
tilskilar sær tískil rætt til at koma við fleiri viðmerkingum.
Yvirskipað metir Kommunufelagið, at tað er gott, at býarskipanarmyndugleikin fær heimild
til at vetrarfriða fjølbygd øki. Løgdeildin í Fiskimálaráðum hevur víst á møguleikan og fleiri
fyrimunir við at leggja heimildina í býarskipanarlógina. M.a. í kap. 1, brot 6 í almennu
viðmerkingunum og kap 2, brot 1 viðvíkjandi avleiðinguunum fyri land og kommunur.
Kommunuflegið er sum heild samd í hesum viðmerkingunum. Hinvegin hevur skrivið frá
Fiskimálaráðnum ikki nógv viðurskifti, ið tala fyri, at best er at hava heimildina í Hagalógini.

Hagalógin ella býarskipanarlógin
Í skrivinum frá Fiskimálaráðnum verður víst á §§ 36 – 37a í hagalógini, ið m.a. verða nýttar
í.s.v. endurgjald, og ráðið heldur tí at rættast er, at hesar vera brúktar við vetrarfriðing.
Viðmerkjast skal, at hetta ikki eigur at forða fyri, at vetrarfriðingarheimildin stendur í
býarskipanarlógini, ið hevur greiðar ásetingar um m.a. endurgjald, mannagongdir o.a., ið
eiga at vera nøktandi, um ikki betur, enn tær hagalógin hevur.
Í skrivinum verður nevnt, at vetrarfriðingin skal tinglesast sum ein ræðisavmarking. Hetta
tykir ógreitt. Ikki vetrarfriðaðar ognir hava ta ræðisavmarking, at seyður skal sleppa inn á
ognina um veturin. Hinvegin hava vetrarfriðaðar ognir ikki somu ræðisavmarking.
Spurningurin er tí, hvat tað er fyri ræðisavmarkingar, ið ráðið meinar við skulu tinglesast, og
hvørjar ognir talan er um.
Um vetrarfriðing heldur er ásett í byggisamtyktini, har nógv onnur týðandi býarskipanarlig
viðurskifti framganga, so er tað nógv lættari hjá øllum at seta seg inn í, hvar
ræðisavmarkingar eru og ikki eru í mun til vetrarbit.
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Hagalógin, ið vit ikki kenna so væl, har eru mannagongdirnar langdrignar um kærur vera.
Býarskipanarlógina kenna kommununar og arbeiða við dagliga, men eisini har eru fyrimunir
og vansar.
Hvør er betur at brúka í hesum føri, hava vit ikki neyvt viðgjørt. Nakað talar fyri at brúka
hagalógina og nakað fyri býarskipanarlógini.
Sjálvt uppskotið hevur ikki býarskipanarlógina í, men viðmerkingarnar nevna møguleikan at
leggja heimildina í býarskipanarlógina, men landsstýrismaðurin ynskir, sambært
viðmerkingunum, at heimildin verður løgd í hagalógina, ið ikki serliga verður grundgivið fyri.

Tinglesing av at ogn er vetrarfriða
Hetta verður fyrisitingarliga kostnaðarmikið og kemur at kosta at fáa tinglisið. Ein loysn
kundi verið, at við vetrarfriðing verður ikki goldið fyri tinglesing. Men samanumtikið, so eigur
onnur loysn at vera funnin at tryggja, at øll vita hvat er vetrarfriðað, t.d. í byggisamtyktini.
Rulluportur
Viðvíkjandi rulluportrum, so umsitur landsverk tey, ið knýta seg til landsvegakervið, og
hendan skipanin eigur at halda fram.
Gjald og virði av vetrarfriðing
Tá kommunan rindar fyri vetrarfriðingina á ogn, ið privatpersónar eiga, so gevur hetta eina
virðisøking, tí eigarin nú kann brúka lendi alt árið.
Er tað rætt, at kommunan so at siga gevur borgara eina gávu? Við hesum fer at bera til, tí nú
verður lógarheimild, men ivasamt er, um tað er rætt.
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