REGLUGERÐ
fyri
Ráðgevandi Umhvørvisnevndina
Fuglafjarðar býráð hevur vísandi til løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, broytt við
LL nr. 25 frá 14. mei 2008 um Umhvørvisnernd og kunngerð nr. 53 frá 03. mei 1994
um Umhvørvisreglur, broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007 tikið avgerð
um av seta eina “Rágevandi umhvørvisnevnd”.
Nevndin verður annars lýst undir 6. parti § 28 sum ein § 36 nevnd undir
Kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu, góðkend 03. september 2001 við
seinni broytingum “Aðrar nevndir”.
§1
Stk. 1. Ráðgevandi umhvørvisnevndin verður vald beint eftir kommunuval í samband
við skipan av formansskapi, føstum nevndum, øðrum nevndum og umboðum.
Stk. 2. Í nevndina verða valdir 3 limir, sum bæði kunnu verða býráðslimir og aðrir
uttanfyristandandi skikkaðir persónar.
Stk. 3. Nevndin
skipar seg sjálv við formanni og næstformanni, og skal
býráðið/tekniska nevndin beint eftir skipan hava boð um skipanarviðurskiftini.
Stk. 4. Býarverkfrøðingurin er fastur skrivari í nevndini. Nevndarskrivarin kann tó verða
annað skikkað starvsfólk í kommunalu fyrisitingini/teknisku deildini.
§2
Stk. 1. Nevndin er ráðgevandi í málum, sum sambært galdandi lóggávu og kunngerðum
um umhvørvisvernd og nátúrufriðing eru løgd undir kommununa sum málsøki.
Stk. 2. Nevndin viðgerð eftir nærri boðum frá býráðnum, yvirliggjandi føstum nevndum
ella umsitingini tey mál, sum beind verða til hana til ummælis, og viðgerð nevndin hesi
mál fyri síðan at lata endaligt tilmæli til býráðið (yvirliggjandi nevnd) í hvørjum
einstøkum máli sær.
Stk. 3. Nevndin fær til viðgerðar kærur sum koma til kommununa á umhvørvisøkinum
og ger tilmæli hesum viðvíkjandi.
Stk. 4. Nevndin kann taka upp mál á umhvørvisøkinum og gera tilmæli hesum
viðvíkjandi.
§3
Er talan um viðgerðir av málum, sum koma at bera útreiðslur við sær fyri
kommunukassan, so skal játtan fyriliggja, áðrenn møgulig útreiðsla verður staðfest.
§4

Talan er um ein § 36 nevnd sambært kommunustýrisskipanina, og verður
fundarpeningur rindaður nevndarlimunum eftir galdandi kunngerð nr. 14 frá 15. mars
2006 um samsýningar sambært kommunustýrislógini § 2, stk. 1. 4) og § 2, stk. 2.
Hesir fundartakstir eru í løtuni: 0-3 tímar kr. 505,00, 3-5 timar kr. 1.010,00 og 5 tímar
og meira kr 1.515,00
§5
§ 28 í Kommunustýrisskipanini verður broytt samsvarandi reglugerðini.
§ 6.
Henda reglugerð hevur gildiskomu frá 01. mei 2009.
Reglugerðin er soleiðis samtykt á býráðsfundi 30. apríl 2009.
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