
28. september 2017 
 
Viðmerkingar hjá TAKS til lógaruppskotið: 
 

1. Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um stuðul til rentuútreitslur av lánum (Stuðul til 
persónar við bústaðarskyldu) 
- Talan er nokk um at broyta § 2 í rentustuðulslógini og ikki § 3. 
 
Viðmerkingar til almennu viðm. Kap. 2 Avleiðingar av uppskotinum 
- Uppskotið hevur við sær fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri TAKS.  

 
Tað framgongur ikki av uppskotinum hvussu nógvar persónar nett verður verða fevnd av 
uppskotinum. Rentustuðulsskipanin sum hon er í dag, sum kann klára tilmæltu 
broytingarnar.  Tí verður umsiting og eftirlit av hesum persónunum manuelt. 
Rentustuðulskipanini fungerar á tann hátt, at hon heintar upplýsingar frá fólkayvirlitinum og 
adressuskránni frá Umhvørvisstovuni. Hetta hevur við sær, at rentustuðulin steðgar um eigarin 
av láninum flytur av mat. nr, Um umsitingin ikki skal verða manuell, skal  rentustuðulsskipanin 
broytast, so at tað ber til at útgjalda rentustuðul til lán har viðkomandi ikki stendur skrásettur á 
búgva á matr. nr. Alternativt ber til at skráseta hesar við fyribilsrentu og geva upp endaliga 
rentu árliga. Og í báðum førum má eitt ávíst eftirlit verða við at húsið ikki er útleiga samstundis 
sum rentustuðul verður útgoldin. 
 

- Mett verður at kostnaðurin at menna skipanina er 100.000 kr. – 150.000 kr.  
 
Sambært serligu viðmerkingunum til § 1 kunnu allir persónur, sum hava bústaðarskyldu framyvir 
søkja um rentustuðul til egnan bústað, hóast teir ikki búgva har. ásetingin er generelt orðað og ikki 
einast avmarka til prestar, sum sambært løgtingslóg hava ein álagda bústaðarskyldu, eins og 
luthavari, sum sambært § 15, stk. 3 í løgtingslóg nr. 138 frá 6. oktober 2011 um lutaíbúðafeløg hav 
bústaðarskyldu til íbúðina, ið hoyrir til lutin.  
 
Eitt annað krav er, at ognin ikki verður útleiga. Tað farmgongur ikki av orðaljóðinum ella av 
viðmerkingunum, um talan er um langtíðarleigu, eins og tað ikki er klárt um treytin um “egni 
bústaðurin ikki verður leigaður út” eisini merkir, at eingin má búgva í húsinum. Ella kunn eitt nú 
børn, barnabørn, foreldur klárt hvat liggur í treytini útleiga. Harumframt meti eg eisini, at tað ikki er 
ella onnur nærstandandi búgva á ognini. 
 
Av tí at TAKS móttekur upplýsingar um rentu pr. ár, verður mælt til, at gildiskoman verður 1. januar 
2018.     
 

 


