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Einasti eigari av einstaklingafyritøkuni

Umsókn um løggilding 
sum elinnleggjarafyritøka

Starvsettur

Luttakari í íognarfelag ella komandittfelag

Luttakari í íognarfelag ella komandittfelag

Umsøkjari

Virkisnavn

Bústaður

Stjóri

Teldupostur

V-tal

Bygd/ 
býur

Telefon

Løggildingarnummar

Løggildingarnummar

Postnr.

Góðskuleiðsluskipan fyri løggildar elinnleggingarfyritøkur sambært kunngerð nr. 20  frá 2022

Um so er, at fyritøkan søkir um at fáa góðsluleiðsluskipan góðkenda, skal umsóknarblað um góðkenning av góðskuleiðsluskipan sendast við.

        Er umsøkjarin knýttur at fyritøkuni sum starvssettur, skal umsóknin harumframt innihalda váttan um at fakligi ábyrgdarin er settur við 
uppsagnarfreist upp á í minsta lagi 3 mánaðir eftir 6 mánaðar starvstíð.

Fyritøkan hevur góðkenda góðskuleiðsluskipan 

Fyritøkan søkir hervið um at fáa góðskuleiðsluskipanina góðkenda

Set X

Fakligur ábyrgdari 1

Navn á fakligum ábyrgdara

Fakligi ábyrgdarin er knýttur at fyritøkuni í minsta lagi 30 tímar um vikuna í vanligari arbeiðstíð sum 

Starvsettur Einasti eigari av einstaklingafyritøkuni

Fakligur ábyrgdari 2

Navn á fakligum ábyrgdara

Fakligi ábyrgdarin er knýttur at fyritøkuni í minsta lagi 30 tímar um vikuna í vanligari arbeiðstíð sum Set X

Skjøl at senda við

■ Útskrift frá skránni hjá Skráseting Føroya, ið vísir, at fyritøkan
ikki er undir trotabúaviðgerð ella avtøku

■ Váttan um at fakligi ábyrgdarin er settur við uppsagnarfreist
upp á í minsta lagi 3 mánaðir eftir 6 mánaðar starvstíð 

■ Kvittan fyri gjald á kr. 1500

■ Møgulig umsókn um góðkenning av góðskuleiðsluskipan

Málið verður ikki viðgjørt fyrr enn neyðugu skjølini fyriliggja

Gjald og umsókn
■ Kostnaðurin at verða góðkendur sum fakligur ábyrgdari

er kr. 1500 sambært § 2 í kunngerð nr. 19 frá 2022
■ Peningurin skal flytast á kontu í Bank Nordik: 6460-5673986

■ Gjaldsupplýsing: Navn á fyritøku, umframt teksturin Løggilding

Oyðublaðið skal sendast Arbeiðs- og brunaeftirlitinum við telduposti til arb@arb.fo ella við vanligum posti til: Arbeiðs- og brunaeftirlitið, undir 
Bryggjubakka 27, 100 Tórshavn.

Staður  
og dagf. Undirskrift
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