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(Broytt heiti, ásetingar um útflutningsloyvi og gildistíð fyri útflutningsloyvi) 

 

 

§ 1 

 

Í kunngerð nr. 57 frá 12. september 1969 

um vápn v.m., sum broytt við kunngerð nr. 

125 frá 14. desember 2016, verða gjørdar 

hesar broytingar: 

 

1. Heiti á kunngerðini verður orðað 

soleiðis:  

 

“Kunngerð 

um 

krøv til innflutning, útflutning, goymslu 

o.a. av vápnum og lóðri” 

 

2. Inngangurin verður orðaður soleiðis: 

“Við heimild í § 3 c og § 4, stk. 1-3 í 

løgtingslóg nr. 43 frá 22. mai 1969 um 

vápn o.a., sum broytt við løgtingslóg 

nr. 81 frá 22. mai 2015 og løgtingslóg 

nr. xx frá xx.xx.2020, verður ásett:” 

 

3. § 1, stk. 2 verður orðað soleiðis:  

 

“Stk. 2. Umsókn um loyvi at flyta inn, 

útvega sær, hava vápn ella ganga við 

vápni sum tilskilað í § 1, stk. 2 og 

loyvi til gerð av vápnum sum tilskilað í 

§ 1, stk. 3 og tilfari til verður at senda 

landfútanum gjøgnum sýslumannin 

ella løgregluna, har umsøkjarin býr ella 

røkir vinnu. Síðani sendur landfútin 

landsstýrismanninum umsóknina til 

avgerð.” 

 

4. Aftan á § 1, men áðrenn yvirskriftina 

yvir § 2, verður sett: 

 

“§ 1a. Landfútin letur útflutningsloyvi 

til vápn og lóður nevnd í § 1, stk. 1 í 

løgtingslógini. 

Stk. 2. Umhvørvisstovan letur 

útflutningsloyvi til vápn og lóður 

nevnd í § 2, stk. 1 í løgtingslógini. 

Stk. 3. Í umsóknini sambært stk. 1 og 2 

skal upplýsast: 

1) Navn, bústaður og persóntal hjá 

viðkomandi. 

2) Nummar á vápnaprógvi. 

3) Slag, navn, modell og seriunummar 

á skotvápni. 

4) Navn, stødd og nøgd av lóðri, um 

lóður eisini skal útflytast. 

5) Endamálið við útflutninginum. 



 

§ 1b. Útflutningsloyvi til vápn o.a. 

fevnd av § 2, stk. 1, nr. 1 í 

løgtingslógini kunnu hava eina 

gildistíð upp til 1 ár, og kunnu tá nýtast 

við ferðing til skotkappingar, 

ítróttarlegur, veiðu o.tíl. í 

loyvistíðarskeiðnum um loyvishavarin 

kann skjalprógva endamálið við 

ferðini.” 

 

§ 2 

 

Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd. 
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