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Viðvíkjandi klagu um vantandi svar frá Fugloyar kommunu uppá eina innlitsumbøn  

 

Tann 11. september 2018 vendi A sær til mín við eini klagu um vantandi svar frá Fugloyar 

kommunu uppá eina umbøn frá 10. apríl 2018 um alment innlit í eitt mál, har søkt var um at 

keypa eitt grundøki í Hattarvík.  

 

Tann 18. september 2018 sendi eg skriv til Fugloyar kommuna og bað kommununi um 

frágreiðing um málið og um skjølini í málinum.  

 

Tann 9. oktober 2018 sendi Fugloyar kommuna mær frágreiðing um málið viðvíkjandi 

umrødda grundøkinum og skjølini í málinum. Einki skjal var um, hvussu kommunan hevði 

viðgjørt umbønina um innlit. Eg bað tí við skrivi dagfest 10. oktober 2018 aftur kommununa 

um hesi skjøl. Eg skrivaði samstundis, at hevði kommunan enn ikki svarað innlitsumbønini, 

varð heitt á kommununa um beinanvegin at avgreiða málið um innlit, og síðani senda mær avrit 

av skrivinum til klagaran. 

 

Eftir fleiri áminningar fekk eg tann 29. apríl 2019 kunning frá Fugloyar kommunu um, at 

kommunan hevði givið klagaranum innlit tann 25. mars 2019. Innlitið varð givið við at 

kommunan sendi klagaranum teldupost við avriti av umbidnu skjølunum, men uttan nakað 

fylgiskriv. 

 

Sambært § 16 stk. 1 og 2 í innlitslógini (løgtingslóg nr. 133 frá 10. juni 1993 um innlit í 

fyrisitingina) skal ein myndugleiki, sum fær eina innlitsumbøn, sum skjótast gera av, um 

áheitanin kann verða gingin á møti. Er áheitanin um innlit ikki gingin á møti ella noktað innan 

10 dagar eftir, at viðkomandi myndugleiki hevur móttikið hana, skal myndugleikin boða 

viðkomandi frá, um orsøkina til hetta, og nær ein avgerð væntandi verður til skjals.  

 

Í hesum máli varð søkt um innlit 10. apríl 2018, og 26. juni 2018 sendi klagarin Fugloyar 

kommunu áminning um innlitsumbønina, og minti klagarin eisini kommununa á, at svar um 



 

 

síða 2/2 

 

innlitsumbøn eigur at fyriliggja innan 10 dagar. Klagarin fekk innlit frá Fugloyar kommunu 25. 

mars 2019. Tað tók soleiðis Fugloyar kommunu góðar 11 mánaðar at svara innlitsumbønini. 

Hetta er als ikki nøktandi. 

 

Í samskifti mínum við Fugloyar kommunu er komið fram, at kommunan hevði ta fatan, at 

innlitsumbønin frá klagaranum varð svarað við at kommunan sendi mær frágreiðing og skjøl 

tann 9. oktober 2018. Í skrivi mínum frá 10. oktober 2018 bað eg kommununa avgreiða 

innlitsumbønina, og vegleiddi eg eisini kommununa um reglurnar um viðgerð av 

innlitsumbønum. Hóast hetta fekk klagarin ikki svar fyrr enn 25. mars 2019 t.v.s góðar 5 

mánaðar eftir vegleiðingina. Í hesum tíðarskeiði sendi eg tvær áminningar til kommununa, 

umframt at tosa í telefon við kommununa um málið. Tá eg aftur minti kommununa á málið tann 

29 apríl 2019, fekk eg kunning um, at innlitsumbønin varð svarað tann 25. mars 2019. Hetta er 

ikki nøktandi fyrisiting. 

 

Klagarin fekk onga móttøkuváttan, tá hann sendi Fugloyar kommunu innlitsumbønina, og hann 

fekk einki svar frá kommununi, tá hann sendi áminning um innlitsumbønina. Hetta er ikki í tráð 

góðan fyrisitingarsið. 

 

Samanumtikið haldi eg tað vera sera átaluvert, at tað tók Fugloyar kommunu gott 11 mánaðar 

at avgreiða innlitsumbønina frá klagaranum. Eg fari at geva Fugloyar kommunu eini álvarsliga 

átalu fyri handfaringina av hesum málinum. 

 

Av tí at eg haldi talan veru um álvarsom brek við viðgerðini av málinum, havi eg samsvarandi 

§ 10, stk. 1 í umboðsmanslógini boðað formansskapinum í Løgtinginum, løgmanni og 

landsstýrismanninum í kommunumálum frá niðurstøðu mínari. 

 

Skrivið er eisini sent klagaranum og verður í næstum almannakunngjørt á heimasíðu okkara 

www.lum.fo. 
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