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Uppskot 
til 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um Húsalánsgrunn 
 

§ 1. 
Í løgtingslóg nr. 62 frá 31. mai 2010 
um Húsalánsgrunn verða gjørdar hesar 
broytingar: 
1) § 1 verður orðað soleiðis: 

"§ 1. Húsalánsgrunnurin hevur til 
endamáls at veita lán til sethúsa- og 
íbúðabygging sambært § 5a og orkulán 
sambært § 5." 

2) Aftaná § 5 verður sett sum nýggj § 5a: 
"§ 5a. Húsalánsgrunnurin kann veita 
hesi lán: 
1. Stuttfreistað lán at keypa grundøki. 
2. Byggilán at byggja ella umbyggja 
nýggj sethús og íbúðir og lán til 
íbúðafeløg og íbúðastovnar, avmarkað til 

ta upphædd, ið grunnurin veitir sum 
veðskuldarlán. 
3. Veðskuldarlán til nýggj sethús og íbúðir 
og lán til íbúðafeløg og íbúðastovnar. 
4. Veðskuldarlán at keypa sethús ella íbúð 
og lán til íbúðafeløg og íbúðastovnar. 
5. Veðskuldarlán til endurnýggingar, 
umbyggingar og bjálving av sethúsum og 
íbúðum og til íbúðafeløg og íbúðastovnar. 

Stk. 2. Grunnurin ásetir sjálvur reglur og 
treytir um lánsveiting sambært stk. 1. 
 

§ 2 
Hendan løgtingslóg kemur í gildi dagin 
eftir, at hon er kunngjørd. 

 
Viðmerkingar: 
Endamálið við uppskotinum er at víðka virkisøki Húsalánsgrunsins til eisini at kunna 
veita lán á vanliga bústaðarmarknaðinum. Lógin fyri Húsalánsgrunnin varð broytt á 
vári 2010 til bert at kunna veita bílig orkulán. Miðflokkurin mælti ímóti at taka burtur leiklut 
grunsins á bústaðarmarknaðinum. Miðflokkurin ynskir at fjøltátta lánstilboðini á bústaða-
marknaðinum og at styrkja um lánsmøguleikarnar hjá teimum, sum vilja seta føtur undir egið borð. 
Fýra peningastovnar eru á føroyska marknaðinum, sum veita lán til vanligan bústað. Seinastu hálvu 
øldina hevur Húsalánsgrunnurin verið sterkasta politiska amboðið at halda eitt kappingarført 
rentustøði og at tryggja, at øll sleppa fram at bústaðarlánum. Síðani lógarbroytingina á vári 2010 
hevur hetta amboðið vantað á bústaðamarknaðinum. Nøkur halda, at hetta longu sæst aftur á 
atburðinum hjá peningastovnunum at skipa síni lánstilboð.  
 
Skotið verður upp, at Húsalánsgrunnurin nú kann veita heildarfígging og soleiðis taka 
kappingina upp við bankarnar og í hesum sambandi at fáa møguleika fyri at taka lán 
við heimild í løgtingslóg í hvørjum einstøkum føri. 
 
Gongdin í málinum 



Miðflokkurin legði líknandi uppskot fram seinastu tingsetu. Eftir at Fíggjarnevndin hevði skrivað 
álit í málinum, varð málið tvær ferðir beint aftur í nevnd. Eitt av tungtvigandi sjónarmiðunum undir 
orðaskiftinum tá var, at Húsalánsgrunnurin als ikki var førur fyri at kappast við verandi 
peningastovnar, tí tað hevði tíðin prógvað. Tí skal undirstrikast, at fyriliggjandi uppskot júst ger upp 
við tann spurningin. Skotið verður nú upp, at Húsalánsgrunnurin kann veita heildarfígging og 
sleppur av við 80% avmarkingina, sum tá var orsøkin til, at grunnurin frammanundan ikki stóð seg í 
kappingini.  
 
Vaksani undirtøka er í Løgtinginum fyri uppskotinum, og undir orðaskiftinum um fágreiðing 
løgmans á ólavsøku boðaði landsstýrismaðurin í fíggjarmálum frá, at ítøkiligar ætlanir eru at leggja 
fram lógaruppskot um aftur at skipa Húsalánsgrunnin sum eitt bústaðapolitiskt amboð. Av tí at 
skotbráið er stutt, verður mett, at tíð er ikki at bíða eftir landsstýrinum, og verður uppskotið tí lagt 
fram til tingsins viðgerð beinanvegin. Einki er til hindurs fyri, at fyriliggjandi uppskot kann tillagast 
politiska ynskinum um at skipa Húsalánsgrunnin sum veitara av realkredittlánum, og fer ein slík 
tillaging at fáa undirtøku frá Miðflokkinum. 
 
Hoyring 

Tá uppskotið um at strika heimildina at kunna fíggja sethús varð fyri á vári 2010, skrivaði stýrið fyri 
Húsalánsgrunnin viðmerkingar til landsstýrismannin í fíggjarmálum, sum sera beinrakið lýsa 
møguleikarnar hjá Húsalánsgrunninum og almenna myndugleikanum at gerast ein virkin leikari á 
bústaðafíggingarmarknaðinum. Haldgott verður grundgivið fyri, hvussu grunnurin við at bjóða 
lægri útlánsrentu kann vera við til at gera gerandisdagin hjá sperdum sethúseigarum lættari. Eisini 
verður víst á, at landskassin kann spara munandi milliónir í rentustuðli, tá útlánsrentan lækkar, eins 
og víst verður á tað øvuta í, at meðan grannalondini hava bústaðabanka, realkredittfígging o.a., 
verður einasta bústaðapolitiska amboð føroyinga tikið burtur. Stýrið fyri Húsalánsgrunnin skrivaði 
soleiðis: 
"Fram til kreppuna fyrst í nítiárunum hevði Húsalánsgrunurin eina útlánsmongd áljóðandi umleið 
kr. 860 mió. Steðgað varð við fleiri útlánum, tá ið kreppan var meinast. Øll bústaðafíggjing fór tá í 
"koma" nøkur ár. Tá ið byrjað varð aftur so smátt eftir kreppuna, vóru peningastovnarnir væl fyri 
fíggjarliga. Teir løgdu seg eftir bert at veita sethúsalán móti at hava fulla fígging (heildarfígging). 
Peningastovnarnir ilskaðust inn á kappingina, sum teir fingu frá Húsalánsgrunninum, sum við sínari 
lágu bústaðarentu og longu afturgjaldstíð var eitt alternativ til teirra fíggingar, og teir ynsktu tí at 
keypa øll bústaðalánini í Húsalánsgrunninum. Hetta varð ikki gingið peningastovnunum á møti. Við 
tilboðum um lága rentu, skáalán og serstakliga heildarfígging hava 
peningastovnarnir síðani miðvíst yvirtikið bústaðalán í Húsalánsgrunninum, eitt fyri og annað eftir.  
 
Stýrið kann í hesum sambandi vísa á, at útreiðslur landskassans til rentustudning eru 
øktar yvir kr 50 mió. um árið, frá kr. 86,5 í 2003 til uml. kr. 137 mió. í 2008. Húsalánsgrunnurin 
hevur ikki havt møguleikar at liva upp til endamálið, at veita lán til sethúsabygging og keyp, tí lóg 
og kunngerð um Húsalánsgrunn hava forðað fyri hesum. Hóast tað fleiri ferðir hevur verið heitt á 
skiftandi landsstýrismenn um at gera tillagingar í lóg og kunngerð um Húsalánsgrunnin, er einki 
broytt, og tí hevur Húsalánsgrunnurin ikki verið so eyðsýndur á sethúsamarknaðinum seinnu árini. 
 
Í grannalondum okkara roynir tað almenna at stýra bústaðamarknaðinum við m.a. 
bústaðabanka, realkredittstovnum o.ø., og tað elvir tí til stúran, at einasta amboð hjá tí 
almenna í løtuni ikki verður tillagað, men harafturímóti heilt verður avtikið. 
 
Stýrið fyri Húsalánsgrunnin heldur eisini, at tað er givið, at sethúsamarknaðurin við 



hesum tiltaki verður sleptur upp á fjall. 
 
Við at tvinna vinnulán, privatlán og sethúsalán saman í somu privatu stovnum, uttan nakrar treytir, 
hevur tað almenna ikki møguleika fyri nakrari stýring, heldur ikki um tann privati 
fíggingarstovnurin av eini ella aðrari orsøk kemur í trupulleikar, hetta uttan mun til um tað er 
orsakað av vinnulánum, privatlánum ella sethúsalánum. Stýrið fyri Húsalánsgrunnin er samt við 
landsstýrismanninum, at tað er neyðugt at gera broytingar í lógini fyri Húsalánsgrunnin, men eftir 
okkara meting fer tann nú ætlaða broytingin – at Húsalánsgrunnin ikki longur skal fíggja privat 
sethús – ikki at fáa Húsalánsgrunnin at virka aftur. 
 
Møguleikin at veita lán til íbúðalutafeløg, íbúðastovnar og orkulán er til staðar í verandi lóg, tó at 
neyðugt er við broytingum. Tað er tó meri hugsandi, at ein broyting, har Húsalángrunnurin fær ein 
størri leiklut á sethúsamarknaðinum – t.d. við eini realkredittlíknandi lóg – kann koma føroyska 
samfelagnum til størri gagns. 
 
Tað er eisini givið, at ætlaða broyting í lógini um Húsalánsgrunnin fær stóra ávirkan á inntøkur 
grunsins frameftir, og neyðugt er eisini at útgreina rakstur grunsins frameftir, áðrenn eitt slíkt 
uppskot, sum hetta, ið fyriliggur, verður framt í verki. 
 
Samanumtikið: 

Stýrið fyri Húsalánsgrunnin tekur undir við, at tikin verða stig til at bøta um fíggingarmøguleikar til 
tey endamál, sum fyriliggjandi lóg leggur upp til, men eftir okkara fatan er tað eitt mistak at taka 
møguleikan frá grunninum at fíggja vanligar bústaðir og sethús. Tað er eingin loyna, at 
Húsalánsgrunnurin hevur verið ein trygd fyri at halda bústaðarentuna niðri á einum lágum støði, til 
frama fyri sethúsaeigaran – ikki minst tann fíggjarliga veika.” 
 
Serligar viðmerkingar: 
1) 
Hetta er endamálsorðingin í gomlu lógini, víðkað við íbúðafeløgum og íbúðastovnum. 
 
2) 
Til § 5 a: 
Umorðingar fyri at fáa greinina í samsvar við endamálsorðingina. Grunnurin skal kunna kappast í 
fríari kapping við peningastovnarnar, t.v.s. eisini kunna áseta rentu eftir egnum metingum. 
 
 

Á Løgtingi, 9. august 2011 
 
 
 

Bill Justinussen  Karsten Hansen  Jenis av Rana 


