Oyðublað
til umsóknir um loyvi til at stovna, reka ella bjóða út fjarskiftiskervi ella -tænastur
Sambært § 4, stk. 1 og § 6, stk. 1 í løgtingslóg nr. 72 frá 22. mai 2015 um fjarskifti, skulu umsóknir um loyvi latast
Fjarskiftiseftirlitinum, sum er tann myndugleikin, ið umsitur og veitir loyvi.
Umsøkjarar skulu lata upplýsingar samsvarandi fylgjandi ásetingum. Fíggjarligir upplýsingar verða vardir sambært galdandi
reglum í fyrisitingarlógini og lógini um alment innlit.
Fíggjarstøða og fíggjarætlan hjá umsøkjaranum skulu, saman við øðrum týðandi upplýsingum, leggjast við hesi umsókn.
Teigarnir niðanfyri skulu útfyllast.

1. ALMENNIR UPPLÝSINGAR
Navn:

Bústaður:

Skrásetingarnummar:

Telefonnummar:

Teldupostur:

Aðrir viðkomandi upplýsingar, sum ikki eru upplýstir omanfyri (t.d. onnur nøvn, skrásetingarnummur v.m.):

2. VIRKISØKI HJÁ UMSØKJARANUM
Veitt skal verða ein lýsing av virkseminum hjá umsøkjaranum. Í hvørjum øki tænastur verða veittar og hvørjar tænastur verða
veittar.

3. SAMBAND VIÐ AÐRAR VEITARAR
Umsøkjari skal upplýsa um møgulig samband við aðrar veitarar.

4. ROYNDIR INNAN FJARSKIFTI
Royndirnar hjá umsøkjaranum innan fjarskifti skulu verða lýstar. Um umsøkjari hevur rikið fjarskiftiskervi ella –tænastur í
útlandinum, skulu hesar tænastur lýsast. Upplýsingar um royndir hjá starvsfólkunum hjá umsøkjaranum kunnu leggjast við
umsóknini.

5. LEIÐSLA
Umsøkjarin skal veita upplýsingar um, hvussu skipan og leiðsla av ávísa fjarskiftiskervinum og -tænastum verður skipað.

6. STOVNAN AV TÆNASTUM
Umsøkjari skal veita upplýsingar um, nær ætlanin er at byrja uppbyggingina av fjarskiftiskervinum og/ella nær
fjarskiftistænastur fara at verða veittar.

7. VAVI Á TÆNASTUM
Umsøkjarar skulu veita upplýsingar um fylgjandi:
a) Hvørji sløg av tænastum verða veittar.

b) Í hvørjum økjum verður tænasta veitt frá byrjan og hvørjar eru útbyggingarætlanirnar.

c) Eru tað ætlanir um nakað samband við aðrar tænastur veittar av umsøkjaranum.

8. SKIPANARBYGNAÐUR
Ein stutt lýsing av bygnaðinum á kervinum hjá umsøkjaranum skal latast, umframt ætlaðar sambindingar við onnur kervi.

9. AVROKNINGARSKIPAN
Upplýsingar skulu latast viðvíkjandi avrokningarskipan ,sum umsøkjari hevur ella sum ætlanin er at gera íløgu í. Upplýsingar
skulu latast viðvíkjandi skrásetingini av uppringingum og aðrari nýtslu við rokningarendamáli og hvussu neyv tílík skráseting er.

10. KOSTNAÐARBÓKHALDSSKIPAN
Upplýsingar skulu veitast um bókhaldsskipanina umsøkjarin ætlar at brúka.

