
Havnarøki (Merkt D-øki á kortinum) 
Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. Bygging 
á havnarøkinum verður framd eftir ásetingum hjá kommunustýrinum hvørjum einstøkum føri. 
(Broyting) 
D-økið vera navngivin til D1 og so víðari. 
 

D1-økið norðanfyri byrgingina (Hvannasund). 
Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. 
Grundøkjavídd í minsta lagi 40 m2 (skúrur), ábygging í mesta lagi 
100% fyri hvønn einstakan matrikul og 50% fyri tað samlaða øki 
Bygningshædd í mun til bryggjukant í mesta lagi 8,5 m. 
 

D2-økið sunnanfyri byrgingina (Hvannasund). 
Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. 
Grundøkjavídd í minsta lagi 40 m2 (skúrur), ábygging í mesta lagi 
100% fyri hvønn einstakan matrikul og 50% fyri tað samlaða øki 
Bygningshædd í mun til bryggjukant í mesta lagi 6,0 m til mønu og venda oman og niðan. 
 

D3-økið við flakavirkið (Norðdepil). 
Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. 
Grundøkjavídd í minsta lagi 40 m2 (skúrur), ábygging í mesta lagi 
100% fyri hvønn einstakan matrikul og 50% fyri tað samlaða øki 
Bygningshædd í mun til bryggjukant í mesta lagi 8,5 m. 
 

D4-økið millum Depil og Norðtoftir. 
Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. 
Ábygging í mesta lagi 50% fyri tað samlaða øki 
Bygningshædd í mun til bryggjukant í mesta lagi 11 m. 
 

D5-økið við smoltstøðina á Norðtoftum. 
Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. 
Ábygging í mesta lagi 50% fyri tað samlaða øki 
Bygningshædd í mun til bryggjukant í mesta lagi 17 m. 
 
 

Neystaøki (Merkt E-øki á kortinum) 
Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og ikki vera hægri enn 4 m til mønuna, mált frá 
miðaljørðildi (miðal við húsarhorn.) Neystini mugu ikki nýtast sum bústaður ella til onnur endamál. 
 

(Nýggj orðing) 
 

Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð 
við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann 
vera í mesta lagi vera 6 metur til mønu, mált frá miðaljørðildi (miðal við húsarhorn.) Neyst skulu hava 
takhall millum 42 og 45 gr. 
 
 

(Broyting - Nýggj orðing) 

 

E-økið vera navngivin til E1 og so víðari. 
 

E1-økið Hvannasund. 
Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð 
við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann 



í mesta lagi vera 4,0 metur til mønu, mált frammanfyri neysti frá gøtuni fram við fjøruni. Neyst skulu 
hava takhall millum 42 og 45 gr. og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá 
neyst, soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum 

 
 

E2-økið Hvannasund. 
Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð 
við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann 
í mesta lagi vera 4,0 metur til mønu, mált frammanfyri neysti frá gøtuni fram við fjøruni. Neyst skulu 
hava takhall millum 42 og 45 gr og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, 
soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum 

 
 

E3-økið Hvannasund. 
Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð 
við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann 
í mesta lagi vera 4,0 metur til mønu, mált frammanfyri neysti frá gøtuni fram við fjøruni. Neyst skulu 
hava takhall millum 42 og 45 gr og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, 
soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum 

 
 

E4-økið Hvannasund. 
Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð 
við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann 
í mesta lagi vera 4,0 metur til mønu, mált frammanfyri neysti frá gøtuni fram við fjøruni. Neyst skulu 
hava takhall millum 42 og 45 gr og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, 
soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum 

 

Gomul verandi neyst skulu byggjast uppaftur í sama sniði. 
 

E5-økið Norðdepil. 
Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð 
við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann 
í mesta lagi vera 6,0 metur til mønu, mált frá gólvhædd á verandi neysti. Neyst skulu hava takhall 
millum 42 og 45 gr og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, soleiðis, at 
fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum 

 
 

E6-økið Norðdepil. 
Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð 
við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann 
í mesta lagi vera 6 metur til mønu, mált frá gólvhædd á verandi neysti. Neyst skulu hava takhall 
millum 42 og 45 gr og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, soleiðis, at 
fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum 

 
 

E7-økið Norðdepil. 
Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð 
við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann 
í mesta lagi vera eins og verandi neyst  til mønu. Neyst skulu hava takhall millum 42 og 45 gr og 
venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður 
hindra, at ganga framvið neystunum 

 


