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Loyvi at taða oman fyri 250 metrar

Umhvørvisstovan veitir við hesum, sambært § 8, stk. 5 í kunngerð nr. 87 frá 29. mai 2012 um
taðing, Landsverki undantaksloyvi at taða eitt øki uppá uml. 500 m2 oman fyri 250 metra hædd
í Neytaskriðuni á Gjáarvegnum, matr. nr. 190a í Funningi.

1

Umsókn og málsviðgerð

Landsverk hevur søkt um undantaksloyvi at taða eitt øki í Neytaskriðuni á Gjáarvegnum í
sambandi við, at vegurin er breiðkaður.
Økið, ið talan er um er eitt strekki upp á uml. 150 metrar, sum er 3 – 4 metrar breitt.
Fyri at forða fyri erosión, ynskir Landsverk at sáa í benið og taða.
Økið, har søkt er um at taða, er í uml. 270-280 metra hædd, har forboð er fyri at taða sambært §
8, stk. 4 í kunngerðini um taðing. Umhvørvisstovan kann í serligum førum veita
undantaksloyvi at taða oman fyri 250 metra hædd.
Umhvørvisstovan heldur, at tað hevur týdning, at sátt verður í øki, sum verða løgd ber í
sambandi við vegagerð o.a., fyri at forða fyri erosjón, og at taðing á slíkum økjum kann vera
fevnt av § 8, stk. 5 í kunngerðini um at loyva taðing oman furi 250 metra hædd.
Uppskot til loyvi varð sent Landsverki og Runavíkar kommunu til ummælis, og høvdu hvørki
Landsverk ella kommunan nakra viðmerking.
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2

Treytir

Loyvið verður veitt við hesum treytum:
2.1

Loyvið fær ikki gildi, fyrr enn kærufreistin er úti.

2.2

Taðast skal bara á økinum, har svørðurin er grivin omanav.

2.3

Nøgdin av tøðum skal í mesta lagi vera 3,1 tons av mykju, sum samsvarar við ásetingina
í § 13, stk. 1 í kunngerðini um taðing (62,5 tons pr. hektar).

2.4

Ansast skal eftir, at ásetingarnar í kunngerðini um taðing verða yvirhildnar:
- tøðini mugu ikki dálka áir og løkir nærhendis økinum, har taðast skal
- taðast skal ikki í regni ella frosti,

2.5

Umhvørvisstovan og Runavíkar kommuna skal fráboðast frammanundan nær taðað
verður.

3

Kæruvegleiðing

Henda avgerð kann kærast til Heilsu- og innlendismálaráðið. Kærufreistin er fýra vikur frá tí
degi, avgerðin er fráboðað. Kærur skulu sendast til Umhvørvisstovuna, sum sendir ráðnum
kæruna til saman við tilfarinum, sum hevur ligið til grund fyri málsviðgerðini.
Kærur skulu vera Umhvørvisstovuni í hendi í seinasta lagi 3. august 2016

Suni Petersen, deildarleiðari

Heidi Mortensen, umhvørvisviðgeri
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