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Løgtingsmál nr. 33/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um stuðul til 

rentuútreiðslur av lánum (Stuðul til persónar við bústaðarskyldu) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um stuðul til rentuútreiðslur av lánum 

(Stuðul til persónar við bústaðarskyldu) 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 148 frá 30. desember 1996 

um stuðul til rentuútreiðslur av lánum, sum 

broytt við løgtingslóg nr. 24 frá 21. apríl 

1999, løgtingslóg nr. 45 frá 30. mars 2001, 

løgtingslóg nr. 80 frá 25. mai 2009, 

løgtingslóg nr. 171 frá 22. desember 2009, 

løgtingslóg nr. 49 frá 26. mai 2010, 

løgtingslóg nr. 172 frá 23. desember 2011, 

løgtingslóg nr. 33 frá 27. apríl 2012, 

løgtingslóg nr. 145 frá 20. desember 2012 

og løgtingslóg nr. 155 frá 20. desember 

2013, verður henda broyting gjørd: 

 

Í § 2 verður aftan á stk. 3 sum nýtt stk. sett: 

“Stk. 4. Persónur, sum av arbeiðsávum 

hevur bústaðarskyldu, lýkur treytina í stk. 

3, um egni bústaðurin ikki verður leigaður 

út.” 

Stk. 4 og 5 verða eftir hetta stk. 5 og 6. 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd, og hevur virknað frá 1. 

januar 2018. 
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Kapittul. 1. Almennar viðmerkingar. 

 

Endamál við broytingini 

Endamálið við hesari lógarbroyting er at loyva, at rentustuðul verður latin persóni, sum av 

arbeiðsávum hevur bústaðarskyldu.  

 

Hóast broytingin er generel, kemur ásetingin mestsum einans at fáa týdning fyri festarar og 

prestar, 

 

Løgtingslóg um landsjørð hevur í § 5, stk. 1 hesa áseting um bústaðarskyldu: “Tann, ið hevur 

landsjørð í festi, skal hava bústað sín á somu oyggj, sum festið er. Búnaðarstovan kann í 

serstøkum førum loyva undantaki frá hesum. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð nærri reglur 

um bústað hjá festara og um møguligt undantak frá hesum.” 

 

§ 28 í løgtingslóg um embæti og størv í fólkakirkjuni hevur somuleiðis ásetingar um 

bústaðarskyldu fyri tann, sum verður settur í embæti, um embætisbústaður er tengdur at 

embætinum. 

 

Í báðum teimum nevndu førunum er bústaðarskyldan fyrndargomul. 

 

Galdandi reglur 

Sambært galdandi reglum, er tað ein fyritreyt fyri at fáa rentustuðul til egnan bústað, at lánið 

antin er avtalað áðrenn 18. januar 1991, ella at lánið er veitt fyri matrikulnummarið ávikavist 

bústaðareindina, har viðkomandi verður hildin at búgva. 

 

Galdandi reglur loyva ikki, at rentustuðul verður veittur fyri hús og aðrar bústaðareindir hjá 

persónum við bústaðarskyldu, um lánið er avtalað 18. januar 1991 ella seinni. 

 

Hoyring: 

Uppskotið hevur verið til hoyringar hjá. 

 

 Felagnum Peningastovnar 

 Kommunufelagnum 

 Bústøðum 

 Prestafelag Føroya v/Teodor Eli Dam Olsen, formanni 

 TAKS 

 

Prestafelagið hevur sent inn ummæli av løgtingslógaruppskotinum, sí skjal 2. Prestafelagið 

vísir á, at felagið í nógv ár hevur hildið tað verið órímiligt, at prestar við bústaðarskyldu ikki 

hava fingið rentustuðul. Tað verður tí fegnast um, at broyting er í eygsjón. 

 

Tað undrar tó Prestafelagið, at rentustuðulin sambært uppskotinum er treytaður av, at húsini 

standa tóm. Ikki minst, tá hugsað verður um, at hús farast skjótt, um tey standa tóm. Kanska í 

upp til 40 ár. Harumframt verður víst á, at tørvurin á leigubústøðum er stórur, og mett verður, 

at hetta ikki samsvarar við almenna politikkin, har róð verður framundir, at fólk leiga bústaðir 

út. 



FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ  
M I N I S T R Y  O F  F I N A N C E  

 

 

 

 

 

3/5 

 

 

 

 

 

Fíggjarmálaráðið vil við uppskotinum javnseta persónar við bústaðarskyldu við onnur, tá talan 

er um rentustuðul. Stuðulin til síðstnevndu, sum ikki krevur, at umsøkjarin býr á matriklinum, 

er treytaður av, at bústaðarskyldan er av arbeiðsávum, og at umsøkjarin ikki leigar bústaðin 

út. 

 

Persónar við bústaðarskyldu kunnu, hóast uppskotið verður samtykt, framhaldandi leiga út 

egnan bústað, um ynski er um tað, men tá fer útleiganin fram eftir galdandi reglum við antin 

einum árligum inntøkufrádrátti á kr. 24.000 fyri leiguinntøkur (ætlanin er at hækka hendan 

frádrátt til kr. 50.000 í 2018) og einum lutfalsjøvnum bruttuskatti á 25% av restini , ella við 

vanligari útleigan, har frádráttur kann veitast fyri rentur og aðrar frádráttarbærar útreiðslur. 

 

TAKS hevur sent inn ummæli av løgtingslógaruppskotinum, sí skjal 3. TAKS vísir m.a. á, at 

umsitingarligu og fíggjarligu avleiðingarnar hjá TAKS í stóran mun eru tengdar at, hvussu 

fyribrigdið “bústaðarskylda” verður tulkað. 

 

TAKS vísir eisini á, at tað ikki framgongur av uppskotinum, hvussu hugtakið “leiga” skal 

skiljast. Um tað til dømis er ein forðing fyri rentustuðli, at egni bústaðurin verður nýttur sum 

bústaður hjá børnum og øðrum nærstandandi. 

 

Sum áður nevnt vil Fíggjarmálaráðið við uppskotinum javnseta persónar við bústaðarskyldu 

við onnur við atliti til rentustuðul. Eftir at hoyringssvarini eru komin inn, hevur 

Fíggjarmálaráðið nágreinað, at við bústaðarskyldu er at skilja “bústaðarskylda av 

arbeiðsávum”.  

 

Ætlanin við uppskotinum er ikki at forða fyri, at persónur við bústaðarskyldu gagnnýtir egna 

bústað sín við eitt nú at lata vaksin børn búgva í bústaðnum, so leingi talan ikki er um útleigan.     

 

Kommunufelagið hevur ikki viðmerkingar til innihaldið í uppskotinum, men Kommunufelagið 

fýlist á stuttu hoyringarfreistina. 

 

Fíggjarmálaráðið tekur viðmerkingarnar hjá Kommunufelagnum til eftirtektar. 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 
Uppskotið fær helst fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur, men ikki ber tó til at seta 

tøl á, hvussu stórar hesar avleiðingar verða, tí tað veldst um, hvussu nógvir persónar og onnur 

við bústaðarskyldu velja at gera brúk av skipanini.  

 

Umsitingarligar avleiðingar 

Uppskotið fær helst ávísar umsitingarligar avleiðingar fyri TAKS.  

 

Avleiðingar fyri borgarar 

Uppskotið hevur við sær jaligar avleiðingar fyri persónar við bústaðarskyldu. 
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Umhvørvisligar avleiðingar 

Uppskotið hevur ikki við sær umhvørvisligar avleiðingar. 

 

Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. 

 

 

 

 

  

  Fyri 

landið/lands- 

myndugleikar 

Fyri  

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri 

pláss/øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar/ 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar/ 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Ja Nei Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 

      Ja 
Nei 

  

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Ásetingin ber í sær, at persónar, sum av arbeiðsávum hava bústaðarskyldu, frameftir kunnu søkja 

um rentustuðul til egnan bústað, hóast teir ikki búgva í bústaðnum. Hetta er tó treytað av, at 

umsøkjarin ikki leigar bústaðin út.  

 

Við bústaðarskyldu av arbeiðsávum er at skilja bústaðarskylda, sum persónur er álagdur at fylgja 

og tí ikki kann velja frá. 

 

Av somu orsøk er t.d. luthavari, sum sambært § 15, stk. 3 í løgtingslóg um lutaíbúðafeløg hevur 

bústaðarskyldu til íbúðina, ið hoyrir til lutin, ikki fevndur av ásetingini. 

 

Við atliti til útleigan, so er ætlanin við uppskotinum ikki at forða fyri, at persónur við 

bústaðarskyldu gagnnýtir egna bústaðin við t.d. at lata vaksin børn búgva í bústaðnum, so leingi 

talan ikki er um útleigan. Skattliga hevur hetta heldur ikki avleiðingar, eftirsum gávur, frá 

hjúnafelaga, avkomi, foreldrum, abba ella ommu ikki teljast upp í ta skattskyldugu inntøkuna.    
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Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

 

Fíggjarmálaráðið, 26. oktober 2017  

 

 

 

 

Kristina Háfoss 

landsstýriskvinna 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

 

Hjáløgd fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Hoyringsvar frá Prestafelag Føroya 

Fylgiskjal 3: Hoyringssvar frá TAKS 

Fylgiskjal 4: Hoyringssvar frá Kommunufelagnum 


