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Løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fram neyðug lógaruppskot, sum hava til endamáls 

at seta meira ferð á íbúðarbygging, og at gera tað lagaligari at leiga bústaðir.  

 

Viðmerkingar 

At hava ein sámiligan bústað er ein rættur, sum allir íbúgvar landsins eiga at hava, og eigur 

samfelagið at taka uppgávuna viðvíkjandi útvegan av bústøðum í nógv størri álvara. Her upp 

í at geva øllum møguleika at sita í einum rímiligum bústaði. 

Fyri fáum árum síðani gekk fólkatalið í Føroyum skeivan vegin. Vit gjørdust færri og 

avbjóðingin var stór og átrokandi. Hendan gongdin er tíbetur broytt. Sambært Hagstovuni 

vendi fólkaminkingin til fólkavøkstur í 2013, og nú er omanfyri 50.000 fólk í Føroyum. Hetta 

er sera jaligt, men setir eisini krøv, tí fólk skulu hava tak yvir høvdið.  

Ávísir batar eru framdir hetta valskeiðið:  

- Bústaðir hevur fingið heimild at útskriva lánsbrøv fyri 250 mió. kr. í Føroyum. Hetta 

gevur bústaðarfelagnum størri rásarúm, 

- til ber at leiga út skattafrítt fyri 50.000 kr. um árið,  

- 200 mió. kr. eru játtaðar til bústovnar og vardar bústaðir. 

Fleiri stig skulu tó til fyri at nøkta stóra tørvin á bústøðum. Ein kanning, sum Gallup Føroyar 

hevur gjørt fyri økistænastuna Roðan við Skálafjørðin vísír, at fleiri eldri fólk vilja úr 

sethúsunum, og at ung vilja hava íbúðir. Hetta vísir, at tørvurin er stórur og fjølbroyttur. 

Ymsar kommunur kanna eisini møguleikar fyri alternativari bústaðarbygging.  



Borgarstjórar hava víst á, at ein háttur at loysa bústaðartrupulleikan er at loyva kommunum at 

byggja íbúðir at leiga út. Landið eigur at skipa soleiðis fyri, at eisini kommunurnar kunnu 

byggja íbúðir. Samstundis er neyðugt, at Bústaðir byggir íbúðir runt um í landinum, soleiðis 

at eisini smærri pláss fáa bygt íbúðir. Víst hevur verið á, at tað krevst ein lóg, sum ger 

leiðreglur og stýrir økinum viðvíkjandi kommunalum bústøðum. Hetta er ein háttur hjá 

landsstýrinum at skipa soleiðis fyri, at møguleiki er fyri, at fleiri íbúðir verða bygdar.   

Endamálið við hesum uppskotið er at fáa landsstýrið at seta skipanir í verk, sum skulu 

tryggja, at vit seta ferð á íbúðarbygging í Føroyum, og gera tað lagaligari hjá leigarum at 

leiga ein sámiligan bústað. Spurningurin um býlisstuðul eigur tí at vera tikin fram, men eisini 

eiga ásetingar at vera gjørdar um, hvussu høg leiga kann krevjast fyri ein bústað. Tað at 

útleigarar kunnu leiga út skattafrítt fyri 50.000 kr. um árið og einans rinda 25% í skatti av 

leigu omanfyri hetta ger, at tað er rímiligt, at loft verður sett á leigu, so at órímiligir prísir ikki 

vera kravdir fyri leigu. Til ber at áseta nøkur saklig krøv í mun til mestu leigu. Hetta kundi 

verið stødd, aldur á bústaðnum, hvørjum standi hann er í, um hann er umvældur nýliga, hvar 

bústaðurin er o.s.fr. 

Skattliga loysir tað seg ótrúliga væl í dag at leiga út. Eisini kann loft á leiguna forða fyri, at 

ein møguligur býlisstuðul einans verður broyttur til ein hægri leigukostnað. Skipan við 

leigulofti er ásett aðrastaðni, tískil ber til at leita sær íblástur úr summum av 

Norðanlondunum og úr Skotlandi. 

Fyri at fáa fleiri bústaðir, at okursprísir ikki verða settir á leigubústaðir, og at øll kunnu leiga 

ein sámiligan bústað verður mælt til, at landsstýrið:  

- byggir 500 bústaðir afturat teimum, sum longu eru ávegis, og at hesir eru tøkir innan 

fá ár 

- fyrireikar lógaruppskot, sum ásetir mestu leigu, soleiðis at okursprísir verða forðaðir, 

- fyrireikar lógaruppskot at veita býlisstuðul, 

- fyrireikar lógaruppskot, sum loyva kommunum at seta bústaðarskyldu á bústaðir, 

- fyrireikar lógaruppskot, sum loyva kommunum møguleika at leggja eyka gjald á 

bústaðir, sum ikki verða brúktir,  

- fyrireikar lógaruppskot, sum loyva kommunum sjálvar at byggja íbúðir. 

Tað er sera jaligt, at vit hava fólkavøkstur í Føroyum, og at nógv ynskja at búleikast her. 

Politiska skipanin má av tí sama føra ein virknari bústaðarpolitikk, soleiðis at øll kunnu 

hýsast í landinum. At økja um íbúðir er ein fjølbroytt uppgáva, og tí er neyðugt við ymsum  



loysnum til at taka sær av avbjóðingini. At geva kommunum størri heimildir viðvíkjandi 

bústøðum, og at landið útvegar fleiri bústaðir er als ikki forðandi fyri privatum fyritaksemi á 

økinum, tí tørvurin er somikið stórur, at øll – t.v.s. almenn, kommunal og privat – mugu taka 

lógvatak saman og í hvør sínum lagi. Eisini hevði verið sunt um eftirspurningurin varð 

nøktaður betur, soleiðis at prísirnir á bústøðum ikki halda áfram at vaksa ógvusliga.  

Fólkið er dýrabærasta ognin hjá tjóðini, tí má tryggjast, at øll hava møguleika at hava tak yvir 

høvdið, og at býliskostnaðurin er rímiligur.   
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