UMSÓKN UM LOYVI AT SELJA OG FLYTA INN ØL,
MINERALVATN OG LIDNAR LESKIDRYKKIR Í
EINNÝTSLUÍLØTUM
Vegleiðing
Mint verður á:
•
•
•

Tá søkt verður um loyvi skal sjálvt umsóknarblaðið fyllast út einaferð, meðan eitt fylgiskjal
skal fyllast út fyri hvønn úrdrátt.
Góðkenningarmyndugleikin tekur gjald fyri arbeiðstíðina í sambandi við umsiting av
loyvinum.
Váttan frá móttakara um at tóm íløt verða endurnýtt skal verða hjáløgd umsóknini.

Vinarliga nýtið skrivimaskinu ella teldu til at fylla út umsóknarblaðið. Blaðið fæst sum word-fíla og
sum pdf-fíla á heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni (www.us.fo).
Umsóknin við fylgiskjølum skal sendast til:
Umhvørvisstovan
Traðagøta 38
Postboks 2048
165 Argir
Umsøkjari
1. Navn, bústaður, telefon og faks hjá persóni, virki, felagi ella stovni:

Møgulig beinleiðis telefon og teldupostur hjá ábyrgdarhavandi persóni:

Nágreinilig frágreiðing um, hvat er gjørt fyri at tryggja, at íløtini fáast til høldar og verða
endurnýtt, umframt hvussu loyvishavari skipar sína skráseting av seldum og móttiknum
íløtum
2. Gjørt verður vart við:
•

•
•

At tað verður ásett sum treyt í loyvinum, at loyvishavari skal framhaldandi skráseta
nøgdina av innfluttum, seldum, móttiknum og avhendaðum íløtum, og skulu hesar
upplýsingar, saman við yvirliti yvir inn- og útgoldið pant, latast loyvismyndugleikanum
árliga, tó fyrstu ferð 3 mánaðar eftir at loyvi er givið.
At loyvismyndugleikin leggur dent á, at tað verður so ómakaleyst sum gjørligt hjá
brúkaranum at lata tóm íløt inn til sølustøðini.
At loyvismyndugleikin leggur dent á, at tað verður so ómakaleyst sum gjørligt hjá
sølustøðum at lata tóm íløt inn til framleiðara og innflytarar.

Frágreiðingin skal í minsta lagi sannføra loyvismyndugleikan um, at omanfyri nevndu viðurskifti eru
í lagi (kann verða hjáløgd í fylgiskjali).

3. Er váttan um at íløtini verða endurnýtt hjáløgd?

Aðrar viðkomandi upplýsingar
4. Eru aðrar upplýsingar, sum kunnu hava týdning fyri viðgerðina av umsóknini (kann verða hjálagt
í fylgiskjali):

Tal av úrdráttum
5. Hvussu nógvir úrdráttir eru knýttir at hesi umsókn:

Fylgiskjøl
6. Hvussu nógv fylgiskjøl eru knýtt at hesi umsókn samanlagt:

Váttan
7.

(stað)

(dagfesting)

(undirskrift)

FYLGISKJAL
Vegleiðing
Mint verður á at eitt fylgiskjal skal fyllast út fyri hvønn úrdrátt og skal latast loyvismyndugleikanum
saman við umsóknarblaðnum
Upplýsingar um úrdráttin
1. Hvat er navnið á úrdráttinum:

2. Hvat slag av úrdrátti er talan um:
Øl
Mineralvatn
Kelduvatn
Vatn
Sodavatn
Liðugt blandað saft
Cider
Orkudrykkir
Ítróttardrykkir
Íste
Ískaffi
Punch
Annað
Upplýsingar um ílatið
3. Úr hvørjum tilfari er ílatið gjørt (set kross):
Glas

4. Í hvørjum støddum verður ílatið:

5. Á hvørjum máli er ílatið merkt:

Metal

Plast

