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Viðv.: Hoyringskriv til broyting í leigulógini og til broyting í lóg um áseting av skatti 

Kommunufelagið hevur fingið omanfyri nevndu uppskot til hoyringar, og skal hervið viðmerkja 

fylgjandi til uppskotini: 

 

Til leigulógina 

Yvirskipað sæð tekur Kommunufelagið undir við grundgevingunum fyri at gera broytingar í 

leigulógini.  

Tað eru serliga tvey viðurskifti, ið Kommunufelagið heftir seg við í ítøkiligu broytingunum, og 

tað eru ávikavist ætlaðu ásetingarnar í §§ 26, 26 a og í 29a. 

Bæði í § 26 og 26a verður lagt upp til, at Leigunevndin fær heimild at meta um, hvørt ein 

leigubústaður lýkur lógarásett krøv til bústað, og at Leigunevndin fær heimild at áleggja 

útleigara at fáa viðurskifti í lógligan stand. 

Sum sæst í viðmerkingunum til nýggju § 26a, verður víst til krøv í kommunalu byggisamtyktum, 

lóg um eldsbruna og til reglur um sterkstreymsútbúnað, umframt byggireglugerðina, vanliga 

nevnd BK17. Tað verður í viðmerkingunum til lógaruppskotið onki sagt um, um ella hvussu 

hesar heimildir hjá Leigunevndini skulu síggjast í mun til, at kommunurnar frammanundan eru 

bruna- og byggimyndugleiki, ið frammanundan hava sum uppgávu at góðkenna og hava eftirlit 

við somu viðurskiftum. 

Kommunurnar eru í dag byggimyndugleiki og skulu sýna og góðkenna allar ný-, um- og 

afturatbyggingar, ið verða framdar á bygningar í kommununi. Tað kann tí vera óheppið at ein 

stovnur undir landinum fær heimildir at seta krøv eftir somu reglum, hetta tí at Kommunufelagið 

prinsipielt sær eitt greitt ábyrgdarbýti millum land og kommunur sum eitt aðalmál, ið eigur at 

verða hildið fast við. Ein ógreið tvíbýtt heimild kann seta borgaran í eina trupla støðu í mun til 

góðkenningar av fastognum. Tað framgongur av viðmerkingunum, at tað serliga eru 

brunaviðuskifti og rýmingarleiðir, ið hugsað verður um í sambandi við heimildirnar til 
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Leigunevndina. Hinvegin eru munandi fleiri krøv galdandi fyri bústaðir sambært t.d. BK17, m.a. 

um innluft, bjálving og útlát, ið kommunan harafturat skal taka atlit. 

Mælt verður tí til, tað framvegis einans eru kommunurnar, ið hava heimild at seta krøv og 

góðkenna bústaðir sambært galdandi reglum. Leigunevndin kann so, sum part av síni 

málsviðgerð, fáa heimild at fáa tilvega meting frá kommunala byggimyndugleikanum í mun til 

brunagóðkenning og rýmingarleiðir í leigumálum, ið skulu nýtast til bústað, og á tann hátt 

kunnu ynskini hjá Leigunevndini, sum motivera broytingina, verða gingin á møti. 

Í § 29a er skotið upp, at kommunurnar fáa heimild at gera almenna skrá yvir leigubústaðir, ið 

lúka lógarásett krøv. Hetta hongur í ein ávísan mun saman við omanfyri standandi 

viðmerkingunum til § 26 og 26a.  

Harumframt skal viðmerkjast til ætlaðu § 29a, at kommunurnar taka væl ímóti einum amboði, 

har tær hava møguleika fyri at fáa yvirlit yvir, hvørjir leigubústaðir eru í kommununi. Roknast 

kann somuleiðis við, at henda heimild við tíðini broytist til eitt krav um at kommunur skulu hava 

eina slíka skrá. Hinvegin er tað heldur ikki nøkur loyna, sum tað eisini framgongur av 

viðmerkingunum til lógartekstin, at ein tílík skrá fer at hava øktar útreiðslur við sær fyri 

kommunurnar. Hóast tað, ið skrásetast skal, sambært lógini, kanska ikki sær so rúgvismikið 

út, so er eingin ivi um, at tað fer at liggja eitt stórt arbeiði í at fáa savna og skipa upplýsingarnar 

og at halda skipanina dagførda. 

 

Til lóg um áseting av skatti  

Samstundis sum broytingar í leigulógini er send til hoyringar, hevur Fíggjarmálaráðið sent 

uppskot til broyting í lóg um áseting av skatti, har markið fyri, nær (langtíðar) leiguinntøkur 

verða skattaðar, er broytt frá kr. 24.000,- til 50.000,-.  

Kommunufelagið hevur onga viðmerking til broytingina í sjálvum inntøkumarkinum frá 24 tkr. 

til 50 tkr. 

Í mun til hvussu stórur trupulleikin er við at langtíðar leigubústaðir tróta í Føroyum, hetta eisini 

tí, at leigumál, sum skilst, verða nýtt leigu í styttri tíð, sýnast inntøkurnar frá útleiguvirksemi 

sum heild heldur lágar, umleið 37 mió. kr. sambært viðmerkingunum, harav skattainntøkur at 

býta millum land og kommunur, eftir broytingina vildi verið umleið 2 mió. kr. 

Kommunfelagið metir, at rættast hevði verið, at kommunurnar fingu allar skattainntøkurnar av 

útleiguvirksemi í kommunukassarnar, fyrst og fremst fyri at dekka øktu útreiðslurnar til at 

stovna og umsita ætlaðu leiguskrásetingina sambært omanfyri nevndu ætlaðu broytingum í 

leigulógini, og í øðrum lagi, tí mett verður at kommunurnar við ætlaðu skrásetingini og lokalum 

kunnleika annars, høvdu verið munandi betri førar fyri at fingið allan skattin av leiguinntøkum 

til høldar. 
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Kommunufelagið mælir tí til, at hesi bæði uppskotini - uppskot um broyting í leigulógini og 

uppskotið um broyting í skatting av langtíðarleigu – verða samskipaði, soleiðis at inntøkurnar 

frá útleiguvirksemi tilfalla kommununum, samstundis sum kommunurnar fáa heimild at gera 

og umsita skráir yvir góðkend leigumál. 

Nú ávíst fokus hevur verið á trupulleikarnar við manglandi leigubústøðum í landinum, fer  

Kommunufelagið at nýta høvi til yvirskipað at vísa á, at eftir okkara tykki átti lógarbroytingar 

og átøk annars á hesum økinum at verið viðgjørd og samskipaði, soleiðis at allir viðkomandi 

tættir blivu lýstir undir einum, herundir bæði leigulóg, skattalóggáva og onnur viðkomandi 

lóggáva. 

Í aðramátar hava vit ikki viðmerkingar til uppskotini. 

 

Vegna          

Kommunufelagið 
 
 
Dennis Holm       Eyðun Christiansen 
Formaður      Stjóri 
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