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Tilskila Arbeiðseftirlitinum

UMSÓKN UM LOYVI TIL
KEYP OG NÝTSLU
AV SPREINGIEVNI OG PERLUM .

Loyvi givið tann:

J. nr. og df.:

Galdandi til:
(Stempul og undirskrift)

Fult navn:

Starv:

Fødd/ur og ár:

Føðistaður:

Bústaður:

Tlf. nr.:

ið eigur/
arbeiðir hjá:

Firma:
Bústaður:

Søkir um loyvi
til keyp av:

Mongd:

kg av spreingievni og

Tal:

stk. av perlum.

Um ja. Hvør myndugleiki?

Dagf.:

At nýta til/hjá:
(einstakt arbeiði ella hjá
arbeiðsgevara)

Loyvi til Goymslu:
(skrásetingar nr.)

Fyrr havt loyvi?
Ja:

Nei:

Váttan frá umsøkjaranum:
Eg gevi við undirskrift míni Arbeiðseftirlitinum rætt til at biðja Fútan um teir upplýsingar frá revsimálaskránni o.ø. viðkomandi
skráðum, sum hava við hetta málið at gera.
Samstundis vátti eg, at eg havi vanligan bústað í Føroyum og at allir upplýsingar givnir her, eftir míni bestu sannføring eru rættir.
Váttan (undirskrift)

Undirritaðið váttar at allir upplýsingar eftir bestu sannføring eru rættir.

Staður og dagfesting

Átekning frá politinum:

Viðm.:

Undirskrift

Átekning seljarans
Útflýggjað tann:

Nøgd:

Slag:

Undirskrift seljarans:
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UMSÓKN UM LOYVI TIL KEYP AV SPREINGIEVNI OG PERLUM.

Brot úr: “Løgtingslóg nr. 28 frá 30. apríl 2007 um spreingievni og spreingiarbeiði v.m.”
Kapittul 2
Innflutningur, framleiðsla, handfaring, marknaðarføring og søla
§ 2. Ikki er loyvt at innflyta, framleiða, handfara, marknaðarføra ella selja spreingievni, perlur, kveikitráð og
útbúnað v.m., sum skal nýtast í samband við framleiðslu av spreingievni, útinnan av spreingiarbeiði v.m., sum
ikki lýkur ásetingarnar í § 7.
§ 3. Innflutningur av spreingievni og útbúnaði v.m. kann bert fara fram við loyvi frá Arbeiðseftirlitinum.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð reglur um oyðubløð og nýtslu av teimum í samband við innflutning
av spreingievni v.m.
§ 4. Framleiðsla av spreingievni kann bert fara fram við loyvi frá Arbeiðseftirlitinum.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð treytirnar fyri at framleiða spreingievni.
§ 5. Handfaring av spreingievni og útinnan av spreingiarbeiði kann bert fara fram við loyvi frá
Arbeiðseftirlitinum.
Stk. 2. Til tess at fáa loyvi eftir stk. 1, skal umsøkjarin lúka treytirnar í § 17.
Stk. 3. Loyvi eftir stk. 1 hevur gildi í mesta lagi í fimm ár frá dagfestingini av loyvinum.
Stk. 4. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð treytirnar fyri at fáa loyvi og treytirnar fyri endurnýggjan av
loyvinum, harímillum serligar reglur fyri fólk, sum hava útlendsk spreingiloyvi.
§ 6. Marknaðarføring, keyp ella søla av spreingievni v.m. og útbúnaði, kann bert fara fram við loyvi frá
Arbeiðseftirlitinum.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð nærri reglur um tær treytir, sum keyparin skal lúka.
Stk. 3. Seljari av spreingievni skal hvønn mánað geva Arbeiðseftirlitinum upplýsingar um slag og nøgd av
spreingievni v.m., ið er selt.
Kapittul 3
Spreingievni og spreingiútbúnaður
§ 7. Spreingievni og spreingiútbúnaður v.m. sambært § 2 skulu vera tilgjørd, framleidd, útgjørd og røkt á ein
tílíkan hátt, at tey eru trygg at handfara og nýta.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð áseta nærri reglur um spreingievni og útbúnað v.m., harímillum at
góðkenna spreingievni og útbúnaðin og um krøv fyri góðkenningini. Eisini kann landsstýrismaðurin áseta reglur
um marknaðarføring, útlán og útleigu.
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð áseta, at spreingievni, útbúnaður v.m. skulu vera CE-merkt og skulu
lúka tey krøv, sum eru ásett í viðkomandi ES Fyriskipan.
Kapittul 8
Loyvi, útbúgving, gjøld og kæra
§ 17. Fyri at fáa tey í § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1 og § 6, stk. 1 nevndu loyvi krevst, at umsøkjarin hevur
nøktandi kunnleika um spreingievni og kunnleika til at útinna spreingiarbeiði.
§ 19. Avgerðir, sum Arbeiðseftirlitið tekur, kunnu kærast til landsstýrismannin innan 4 vikur eftir, at viðkomandi
hevur fingið boð um avgerðina.
Stk. 2. Kæra er steðgandi, til kærumyndugleikin hevur tikið avgerð í málinum.
§ 25. Henda lóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.
Stk. 2. Samstundis fer úr gildi lóg nr. 68 frá 1. april 1912 fyri Føroyar um spreingievni.
Stk. 3. Tey loyvi, sum eru givin sambært § 1, § 2 og § 5 í tí í stk. 2 nevndu lóg, verða í gildi í 5 ár eftir, at henda
lóg kemur í gildi.
Stk. 4. Reglur, ásettar við heimild í tí í stk. 2 nevndu lóg, eru galdandi við teimum í hesi lóg fylgjandi
broytingum, til tær verða broyttar, settar úr gildi, ella til aðrar reglur, givnar við heimild í hesi lóg, verða settar
ístaðin.
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Karl Joensen, stjóri

