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Løgtingið 

Løgtingsmál nr. 12/2018: Uppskot til løgtingslóg um heimild hjá kommunum at leiga út 

bústaðir 

 

Uppskot til  

Løgtingslóg  

um  

heimild hjá kommunum at leiga út bústaðir 

 

 

§ 1. Kommunum verður heimilað at útvega, 

reka og leiga út íbúðir og íbúðarhús.  

Stk. 2. Til hetta virksemi stovna kommunur 

bústaðarfeløg sjálvar ella saman við øðrum 

kommunum, feløgum og stovnum. 

§ 2. Treytirnar fyri hesi bústaðarfeløg eru, at 

kommunustýrið góðkennir verkætlan, 

viðtøkur og reglugerð fyri útleigan. 

Stk. 2. Verkætlan til góðkenningar skal í 

minsta lagi fevna um: 

1) tekningar, 

2) kostnaðarætlan og fíggjarætlan, 

3) eina burðardygga grøna orkuætlan, og 

4) onnur skjøl og tilfar, sum neyðug eru, 

fyri at kunna meta um verkætlanina. 

Stk. 3. Viðtøkurnar skulu í minsta lagi fevna 

um: 

1) reglugerð fyri roknskap, 

2) ársaðalfund, 

3) grannskoðan, 

4) nevnd ella stýrið, og 

5) hvussu ognirnar skulu handfarast, um 

virksemi heldur uppat. 

Stk. 4. Reglugerð fyri útleigan skal í minsta 

lagi fevna um: 

1) reglur fyri bíðilista, og hvussu skrásett 

verður, 

2) treytir fyri, hvørji metingarstøði telja, 

tá ið bíðilisti verður gjørdur, 

3) mannagongd fyri, hvussu íbúðir vera 

tillutaðar, 

4) gjøld og uppsagnir, og  

5) møguligar ásetingar um sosialar 

íbúðir. 

Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri 

reglur um treytir fyri bústaðarfeløg. 

 

§ 3. Almannaverkið hevur ávísingarrætt til í 

minsta lagi 5. hvørja leiguíbúð, sbr. § 24 b í 

leigulógini.  

Stk. 2. Víkjast kann frá kravinum í stk. 1, um 

kommunurnar sjálvar skulu brúka íbúðina til 

sosial endamál ella serligar málbólkar.  

  

§ 4. Rættindi og krøv leigarans og útleigarans 

eru ásett sambært leigulógini. 

Stk. 2. Bústaðarfeløg sambært hesi lóg kunnu 

harumframt hava reglugerð fyri hvønn býling 

sær og yvirskipaðar reglur fyri 

bústaðarfelagið.  

 

§ 5. Bústaðarfeløg kunnu eftir umsókn fáa 

endurgoldið inngangandi meirvirðisgjald av 

byggikostnaðinum samsvarandi § 3 b í 

meirvirðisgjaldslógini. 



§ 6. Kommunan hevur ikki heimild at selja 

bústaðir, ið eru útvegaðir sambært hesi lóg. 

Stk. 2. Víkjast kann frá ásetingini í stk. 1, um 

bústaður hevur verið tómur í meira enn 12 

samanhangandi mánaðir, og í hesum 

tíðarskeiði hevur verið lýstur alment til leigu.  

Stk. 3. Tá leiguíbúð verður lýst til sølu, skal 

hetta gerast í almennum útboði umvegis 

húsameklara ella advokat.  

 

§ 7. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019.

 

Viðmerkingar: 

Hetta uppskot gevur kommunum heimild at stovna og reka bústaðarfeløg sjálvar ella saman við 

øðrum kommunum, feløgum herundir vinnurekandi feløgum ella Bústøðum.  

Fólkatalið í Føroyum er nógv vaksið seinastu árini, og tørvurin á bústøðum hevur ongantíð verið 

størri, hóast nógvir nýggir bústaðir eru komnir seinastu árini.  

Fleiri kommunur eru, sum hava eftirlýst eini heimild fyri at kunna útvega bústaðir til borgarar sínar. 

Væntast kann tískil, at summar kommunur eru, sum vilja taka av møguleikanum at útvega 

leigubústaðir til borgarar sínar.  

Uppskotið setir ikki krøv til kommununa um at gera bústaðarfeløg, men eina heimild til tær 

kommunur, sum ynskja tað. Eisini er ásett, at 20% av hesum bústøðum skulu latast 

Almannaverkinum ella brúkast av kommununum sjálvum til sosial endamál. Hetta er við til at 

tryggja borgarum, sum eru sárbærir á bústaðarmarknaðinum, ein møguleika at fáa ein góðan og 

tryggan bústað.  

Bústaðarpolitikkurin ígjøgnum nógv áratíggju hevur í høvuðsheitum verið, at tað er eitt privat mál 

hjá borgarunum. Leiklutur kommununnar hevur verið at útvega lendi til grundøki. Landið hevur tó 

latið nakað av bústøðum byggja til fólk við serligum tørvi, ellisheim eru gjørd ymsastaðni í 

landinum, og kommunur hava bygt eldrasambýli. 

Hetta hevur gjørt, at bústaðarmarknaðurin er rættiliga einstáttaður sammett við grannalondini, har 

alsamt meir vanligt í áratíggju hevur verið at hava eitt rímiligt útboð av leigubústøðum, lutaíbúðum, 

privatum bústøðum, bústøðum til ávísar bólkar o.s.fr.. Fleiri bústaðarsløg eru málrætta ymiskum 

sløgum av borgarum.  

At Føroyar hava ein einstáttaðan bústaðarmarknað skerst ikki burtur, men eftirspurningurin eftir 

fleiri og fjølbroyttum bústøðum er vorðin stórur, og hevur óivað verið tað leingi, men møguleikar 

hava bara ikki verið til fjølbroytni.  

Um hugt verður yvirskipað at bústaðarspurninginum fyrisitingarliga sæst, at ábyrgdin av 

bústaðarmálum liggur í fleiri og ymiskum ráðum og stovnum. 

• Landsstýrismaðurin við almannamálum hevur ábyrgd av bústaðarpolitikki og bústøðum til 

fólk við serligum tørvi  

• Landsstýrismaðurin við vinnumálum hevur ábyrgd av lutaíbúðarfeløgum 

• Landsstýrismaðurin við mentamálum hevur ábyrgd av lestrarbústøðum 

• Landsstýrismaðurin við fíggjarmálum hevur ábyrgd av Bústøðum 



• Kommunurnar hava ábyrgd av eldrabústøðum 

At bústaðarmálini eru so spjødd hevur óivað eisini ávirkan á, hvussu málsøkið hevur verið 

handfarið, og er tað ikki fyrr enn nýliga, at heimildir eru gjørdar fyri Bústaðir, leigulóg er komin og 

lóg um lutaíbúðarfeløg samtykt. Eisini er gjørt serstakliga lagaligt hjá fólki at leiga íbúð út í bústaði 

sínum. Hetta saman við, at nøkur átøk eru gjørd í mun til bústaðir til fólk við serligum tørvi, og 

stovnar og eldrasambýli hevur gjørt nakað, men verri enn so nóg mikið til at nøkta ovurhondsstóra 

tørvin á bústøðum í meginøkinum í Eysturoynni, Streymoynni, Vágoynni og Norðoyggjum. 

Tað er upplagt, at kommunurnar gerast virknari á bústaðarmarknaðinum. Tað er ongin, sum kennir 

betri tørvin í eini kommunu enn kommunan sjálv, og við hesi lógini hevur hon heimild til at seta 

gongd á hetta, antin sjálv ella saman við øðrum. 

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. Øll eiga at fáa 

møguleika at sita í einum góðum bústaði fyri ein rímiligan penga.  

Hetta uppskot er bara eitt av mongum, ið átti at verið gjørt á bústaðarøkinum. Tað er neyðugt, at 

fylgt verður upp við uppskoti um býlisstuðul, soleiðis at familjur ikki vera útihýstar frá góðum 

leigubústøðum – til ber at hyggja til grannalondini eftir íblástri til býlisstuðulin. Í løtuni eru tað at 

kalla bara húsaeigarar, ið fáa býlisstuðul umvegis lóg um rentustuðul.  

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 prísir á bústøðum ikki halda áfram 

at vaksa so ógvusliga sum higartil. 

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

høvdið, og at býliskostnaðurin er rímiligur. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Hetta uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar í sær sjálvum, men fær fíggjarligar avleiðingar 

fyri tey øki, har kommunurnar velja at byggja bústaðir. Ein útveganarkostnaður er, men hinvegin 

kann væntast, at skattainntøkurnar og fólkatalið økist í teimum kommunum, sum útvega bústaðir. 

Hetta er serstakliga galdandi fyri kommunurnar, sum hava bústaðartrot í dag. Fyri kommunurnar 

kann tað heldur ikki síggjast sum ein verulig útreiðsla, tí leigarar gjalda fyri húsaleiguna. Almennar 

kommunalar íbúðir eru eisini ein íløga í borgaran, í trivnaðin í kommununi, men eisini ein íløga, 

sum skuldi givið øktar skattainntøkur fyri kommununa. Fyri vinnulívið um allar Føroyar er 

týdningarmikið at hava atgongd til starvsfólk í ymiskum lønarflokkum – eisini láglønarflokkum. 

Familjur í øllum lønarflokkum mugu kunna seta búgv, men í løtuni eru ov nógv støð, har ongin 

atgongd er til nakran bústað. Tískil er vandi fyri, at fólk flyta til aðrar kommunur ella av landinum.  



 

Yvirlit yvir avleiðingar: 

 Fyri landið Fyri 

kommunur 

Fyri ávís øki 

í landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar 

avleiðingar 

Nei Ja Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Altjóða 

sáttmálar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 

########## ########### Ja Ja ########### 

 

Serligar viðmerkingar 

Til § 1  

Stk. 1: Heimild hjá kommunum at útvega leigubústaðir. Eisini fevnir hetta um íbúðir til serstakar 

málbólkar. 

Stk. 2: Hetta skal gerast umvegis bústaðarfelag, sum kommunan stovnar sjálv ella saman við øðrum 

kommunum, feløgum ella stovnum, td. Bústaðir. Feløg er at skilja sum bæði áhugafelagsskapir og 

vinnurekandi feløg. 

Til § 2 

Stk. 1-4: Treytirnar skulu samtykkjast í kommunustýrinum, umframt at ásetingar eru um verkætlan, 

viðtøkur og reglugerð fyri útleigan.  

Stk. 5: Landsstýrismaðurin hevur heimild í kunngerð at áseta nærri reglur til ásetingarnar í hesi 

grein. 

Til § 3  

Stk. 1: Fyri at hava ein sosialan burðardyggleika skal fimta hvør íbúð í hesum bústaðarfeløgum 

latast Almannaverkinum.  

Stk. 2: Undantaksregla er tó til kravið um kommunan sjálv brúkar íbúðina til sosial endamál ella 

serligar málbólkar. Hetta kundi verið, at kommunan sjálv hevur tørv á at leiga út sosialar bústaðir til 

ávísar bólkar. Hetta kundi verið heimleys, fyritíðarpensjónistar, familjur í fátækraváða, 

einstaklingar ella familjur rakt av sjúku, eldrabústaðir, ungdómsbústaðir o.s.fr.. Kommunur mugu 

fáa greiðari heimild í mun til sosialar bústaðir, og tað fáa tær í hesi lóg. Í reglugerðini fyri útleigan 

skal bústaðarfelagið eisini áseta, hvussu bústaðir vera latnir – herundir sosialir bústaðir.  

Til § 4 

Stk. 1: Í leigulógini eru yvirskipaðu krøvini í sambandi við útleiging.  

Stk. 2: Bústaðarfelagið kann tó harumframt gera egnar reglugerðir fyri felagið og hvønn býling sær. 

Hesar reglur skulu tó vera innanfyri karmarnar í leigulógini. 



Til § 5  

Spurningurin um mvg av leigubústøðum er ásettur í lógini um meirvirðisgjald. 

Til § 6 

Stk. 1: Útgangsstøðið er, at kommunan ikki kann selja bústaðir, sum eru fevndir av hesi lóg.  

Stk. 2: Undantak kann tó gerast, um kommunan ikki fær leiga bústaðin út. Ein bústaður skal tó hava 

verið tøkur og í almennum leiguútboði í meira enn 1 ár, áðrenn undantak fyri sølu kann gerast.  

Stk 3. Verður heimilað at selja ein bústað, skal hetta gerast alment og umvegis meklaravirkið ella 

advokat.  

Til § 7 

Áseting um gildiskomu. 

 

Á Løgtingið, 10. september 2018 

 

Sonja J. Jógvansdóttir 


