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Bygging sum ikki krevja byggiloyvi.
Í samband bygningskunngerðinasum kom í gildi 1. Januar 2017 (BK 17)
er ynskiligt, at allar kommunur umsita hesa so eins sum gjørligt.
Vísandi til viðlagda skriv sum vit hava móttikið umvegis kommunufelagið,
so hevur Tórshavnar kommuna við heimild í BK 17 tikið avgerð um hvørji
byggimál ikki krevja byggiloyvi.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 24. August
2017, og mælir nevndin býráðnum til at vit fylgja sama leiðsti, soleiðis at
bygningar og arbeiðið samb. fyriliggjandi yvirlit ikki krevja byggiloyvi.
Smáir bygningar upp til 10 m2 sum ikki eru upphitaðir, sum t.d.
úthús, drívheus, hjallar og líknandi treytað av:
at tað í mesta lagi eru 2 stk. tílíkir bygningarnir á matriklinum.
- at frástøðan til aðrar bygningar á sama matrikli skal verða í mindta
lagi 2,5 m (BK 17 2.2.3.5).
- at frástøðan til mark er minst 1 m.
- at hædd á útveggum ella tekju yvir planeringshædd kann í mesta
lagi verða 2.5 m (BK 17).
Broyting av innrætting í sethúsum, tvíhúsum og líknandi, treytað
av:
- at vatn og kloakk ikki er partur av broytingini.
- at brunakrøvini verða yvirhildin (BK kap 5)
- at hetta ikki ávirkar berandi konstruktíónir (BK 17 kap 4)
Altanir upp til 5 m2 vídd, treyta av:
- at altanin er 2,5 m frá marki.
Útskiftan av taki og útveggjaklæðing, treytað av:
- At orkuparturin í BK 17 verður yvirhildin (BK 17 5.4.7.)
Útskiftan av vindeygum, úthurðum, portrun v.m., treytað av:
- at orkuparturiní BK 17 verður yvirhildin (BK 17 kap 7.4.2.)
Smáar antennur og parabolar upp til 1 m í diametur:
Garðar við hædd upp til 1,5 m, íroknað rekverk:

Hátún, lehegn, heitir pottar og líknandi.
Bernniovnar, treyta av:
- at sløkkilið skal sýna brenniovnin áðrenn hann verður tikin í brúk.
Niðurtøka av bygningum minni enn 50 m2,treyta av:
- at ásetingarnar í byggisamtyktini verða hildin.
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi 28. september 2017 og varð
tilmælið frá teknisku nevndini samtykt. (9-0).
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