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Almannamálaráðið 
 

 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 22. februar 2018 

Mál nr.: 16/00707-46 

Málsviðgjørt: SN 

 

 

Løgtingsmál nr. 101/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um útleigan 

av bústøðum (Leigulógin) (Mishald, lestarbústaðir, ungdómsbústaðir, bústaðir til fólk yvir 

ávísan aldur, bústaðir vegna serligan bústaðarsosialan tørv, íbúðarskrá, rætturin at halda fram 

í leigumáli o.a.)  

 

 

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um útleigan av bústøðum (Leigulógin) 

(Mishald, lestarbústaðir, ungdómsbústaðir, bústaðir til fólk yvir ávísan aldur, bústaðir vegna 

serligan bústaðarsosialan tørv, íbúðarskrá, rætturin at halda fram í leigumáli o.a.)  

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 60 frá 26. mai 2010 um 

útleigan av bústøðum (Leigulógin), sum 

broytt við løgtingslóg nr. 51 frá 14. mai 

2013, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. § 3, stk. 2, 3 og 4 verða orðað soleiðis: 

“Stk. 2. Landsstýrismaðurin ger 

standard leigusáttmála, ið skal nýtast í 

leigumálum, fevnd av hesi løgtingslóg. 

Standard leigusáttmálin fevnir eisini 

um innflytingarfrágreiðing sbr. § 8.  

Stk. 3. Útleigari hevur ábyrgdina av, at 

standard leigusáttmáli og 

innflytingarfrágreiðing sambært stk. 2 

verða nýtt. 

Stk. 4. Avtalur, sum geva leigara, 

hjúnafelaga ella persóni, ið leigari livir 

saman við í parlagi verri rættindi enn 

ásett er í løgtingslógini, hava ikki 

gildi.” 

 

2. § 5, stk. 1, 1. pkt. verður orðað 

soleiðis: 

“Útleigari kann í mesta lagi krevja 

depositum, ið svarar til 3 mánaða 

leigu.” 

 

3. Í § 6, stk. 2 verður aftan á “eftir” sett: 

“,”. 

 

4. Í § 7, stk. 3 verður “útleigaranum” 

broytt til: “útleigara”. 

 

5. Í § 8, stk. 1, verður aftan á “oyðiblaði,” 

sett: “sbr. § 3, stk. 2,”. 

 

6. Í § 8 verður stk. 3 strikað. 
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7. Í § 10 verður aftan á “elli” sett: “og at 

gera neyðugar ábøtur”. 

 

8.  § 11, stk. 3 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 3. Um freistin sambært stk. 2 ikki 

verður hildin, kann útleigari fáa framdu 

broytingarnar aftur í rættlag fyri 

leigarans rokning, eins og útleigari 

kann uppsiga ella ógilda 

leiguavtaluna.” 

 

9. Í § 11, verður sum stk. 4 sett: 

“Stk. 4. At uppsiga ella ógilda eina 

leiguavtalu sambært stk. 3 fær ikki 

virknað, fyrr enn hon er góðkend av 

leigunevndini, sbr. § 26, stk. 2.” 

 

10. Í § 12, nr. 5 verður aftan á “neyðugt” 

sett: “, undir hesum at sýna 

leigubústaðin í sambandi við uppsøgn 

sbr. § 8, stk. 2, og í mun til at vísa 

bústaðin til nýggjar leigarar”. 

 

11. § 15, stk. 2 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 2. Onnur nýtsla av leigaðu 

hølunum enn ásett í stk. 1 krevur 

skrivligt loyvi frá útleigara.” 

 

12. § 16, stk. 2, 1. pkt. verður orðað 

soleiðis:  “Hjúnafelagi ella persónur, ið 

leigarin livir saman við í parlagi, skal 

geva samtykki til, at leigumálið verður 

framleigað, tá ið leigumálið verður nýtt 

til felags bústað.”. 

 

13. Í § 16, stk. 3 verður aftan á 

“Leigusáttmáli” sett: “og 

innflytingarfrágreiðing”. 

 

14. Í § 17 verður aftan á stk. 1 sum nýtt 

stk. sett:  

“Stk. 2. Verður bústaðurin leigaður út 

av nýggjum, hevur verandi leigari 

framíhjárætt til bústaðin, tó undantikið 

í teimum í § 21, stk. 2, nr. 1 nevndu 

førum, ella tá leigari hevur verið í 

mishaldi sambært kap. 5 í 

løgtingslógini. Leiguavtalan er tá ikki 

longur at meta sum tíðaravmarkað.”  

Stk. 2 verður eftir hetta stk. 3. 

 

15. Í § 18 verður “ørðum” broytt til: 

“øðrum”. 

 

16. § 19 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 19. Leigari skal siga leigumálið upp 

við 1 mánaðar freist til endan av einum 

mánaði.  

Stk. 2. Hóast ásetingina í stk. 1 skal 

leigari, ið leigar frá almennum 

bústaðafelagi, siga leigumálið upp við 

2 mánaða freist til endan av einum 

mánaði. 

Stk. 3. Hjúnafelagi ella persónur, ið 

leigarin livir saman við í parlagi, skal 

geva samtykki til at uppsiga 

leigumálið, tá ið leigumálið verður nýtt 

til felags bústað. Er hesin ómyndigur 

gevur verjin samtykki. Ásetingarnar í § 

19, stk. 2 og § 20 í lov om ægteskabets 

retsvirkninger eru somuleiðis galdandi. 

Stk. 4. Uppsøgn frá leigara skal vera 

skrivlig og dagfest.” 

 

17. Aftan á § 19 verður sett: 

 

“§ 19 a. Leigari, ið leigar frá 

almennum bústaðafelagi, skal flyta út 

úr leigumálinum í seinasta lagi 14 

dagar áðrenn uppsagnarfreistin 

sambært § 19, stk. 2 er úti. 

Stk. 2. Verður leigumálið ikki leigað út 

av nýggjum, ella verður leigumálið 

leigað út av nýggjum, áðrenn 

uppsagnarfreistin er farin, skal leigari 

rinda samsvarandi minni húsaleigu í 

uppsagnartíðini.” 

 

18. § 20, stk. 1 verður verður orðað 

soleiðis:  

“Ikki vinnuligur útleigari sambært § 2, 

stk. 1 skal siga leigumálið upp við í 

minsta lagi 3 mánaða freist til endan av 

einum mánaði.” 

 

19. § 20, stk. 3 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 3. Útleigari kann tó ikki siga 

leigara upp, meðan ein kæra um 

leigumálið er til viðgerðar í 
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leigunevndini. Um leigari fær fult ella 

lutvíst viðhald frá leigunevndini, kann 

uppsøgn ikki fremjast fyrr enn 3 

mánaðir eftir, at leigunevndin hevur 

tikið avgerð í málinum.” 

 

20. Í § 20 verður sum stk. 4 sett: 

“Stk. 4. Uppsøgn frá útleigara skal vera 

skrivlig og dagfest.” 

 

21. § 21, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Vinnuligur útleigari sambært § 2, stk. 

2 og 3 skal siga leigumálið upp við í 

minsta lagi 5 mánaða freist til endan av 

einum mánaði.”  

 

22. § 21, stk. 2, nr. 1 verður orðað soleiðis:  

“1) Tá útleigari sjálvur, børn, stjúkbørn 

ella fosturbørn skulu nýta leigumálið at 

búgva í.” 

 

23. Í § 21 verður aftan á stk. 2 sum nýtt 

stk. sett: 

“Stk. 3. Umframt treytirnar í stk. 2 

kann útleigari siga leigara í 

lestrarbústaði upp sambært § 24 c, stk. 

3 og siga leigara í ungdómsbústaði upp 

sambært § 24 d, stk. 3.” 

Stk. 3 verður eftir hetta stk. 4.  

 

24. § 22 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 22. Doyr ein leigari, áðrenn 

leigumálið er endað, hevur 

hjúnafelagin ella persónur, ið leigarin 

livir saman við í parlagi, rætt til at 

halda fram í leigumálinum, tá ið 

leigumálið verður nýtt til felags bústað.  

Stk. 2. Doyr leigari ella flytur leigari í 

vardan bústað hevur tann, ið er fastur 

partur av húskinum, rætt at halda áfram 

í leigumálinum treytað av, at hesin 

hevur búð saman við leigara síðan 

leigari flutti inn í leigubústaðin ella í 

minsta lagi 1 ár. Í serligum førum kann 

útleigari veita undantak frá 1 ára 

kravinum. 

Stk. 3. Persónar kunnu bert halda áfram 

í leigumálinum til lestrarbústað 

sambært § 24 c og til ungdómsbústað 

sambært § 24 d, um treytirnar fyri 

tillutan av bústaðnum eru loknar. 

Onnur enn hjúnafelagi ella partur í 

parlagi kunnu ikki halda áfram í 

leigumáli ætlað borgarum yvir ávísan 

aldur.” 

 

25. Aftan á § 22 verður í kapittul 4 sett: 

 

“§ 22 a. Er leigumálið felags bústaður í 

hjúnabandi ella parlagi, kunnu 

partarnir avtala, hvør teirra heldur 

áfram í leigumálinum.  

Stk. 2. Semjast partarnir í hjúnabandi 

ikki um, hvør kann halda áfram í 

leigumálinum, kann í sambandi við 

dómin um hjúnaskilnað ella ógilding 

av hjúnabandinum ella í sambandi við 

loyvið um sundurlesing avgerast, hvør 

av pørtunum hevur rætt at halda áfram 

í leigumálinum.  

Stk. 3. Semjast partarnir í parlagi ikki 

um, hvør kann halda áfram í 

leigumálinum kann, tá serlig atlit tala 

fyri hesum, eitt nú atlit til børn undir 

18 ár, avgerð takast við dómi um, hvør 

av pørtunum hevur rætt at halda áfram 

í leigumálinum. 

Stk. 4. Er treyt fyri leiguavtalu, at 

leigari er limur í bústaðafelagi, skal 

tann, ið heldur áfram í leigumálinum 

sbrt. § 22 og § 22 a somuleiðis gerast 

limur í bústaðafelagnum.” 

 

26. § 23, stk. 3 verður orðað soleiðis:  

“Stk. 3. Steðgar útleigari ikki 

mishaldinum innan freistina í stk. 2, og 

er talan um týðandi mishald ella 

svikagerð frá útleigara, kann leigari 

ógilda leiguavtaluna og krevja 

endurgjald fyri útreiðslur, ið stava 

beinleiðis frá mishaldinum.” 

 

27. Aftan á § 23 verður sett: 

 

“§ 23 a. Heldur leigari ikki skyldur 

sínar eftir hesi løgtingslóg og 

leigusáttmálanum, er hann í mishaldi.  

Stk. 2. Leigari er somuleiðis í mishaldi, 

tá leigari í nevndu førum hevur atferð, 
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ið er til ampa fyri bygningin, útleigara, 

starvsfólk hjá útleigara, aðrar leigarar í 

bygninginum ella onnur, ið lógliga 

ferðast í bygninginum: 

1) Tá leigari fremur ella hóttir við at 

fremja likamligan harðskap. 

2) Tá atferð leigarans elvir til vanda, 

undir hesum við at nýta vápn ella 

við at hava vandamikil evni og 

tilfar í varðveitslu í bygninginum. 

3) Tá atferð leigarans elvir til bága og 

hevur við sær ótryggleika, 

heilsuligan vanda ella, at 

umhvørvið í bygninginum verður 

ráari. 

4) Tá leigari ger ónáðir, uttan at talan 

er um likamligan harðskap. 

5) Tá leigari heldur gang, ið ikki eigur 

at verða góðtikin, eitt nú við síni 

atferð, at spæla harðan tónleik ella 

við hørðum maskinlarmi. 

6) Tá leigari oyðileggur bygningin 

ella leysafæ í bygninginum ella á 

felagsøkjum. 

7) Tá leigari vanrøkir tað leigaða. 

8) Tá húsdjór leigarans eru til 

munandi ampa vegna larm, lukt, 

óhumsku ella við at elva til vanda 

ella ótta. 

9) Tá leigari hevur larmandi atferð, tó 

uttan at vera fevnt av nr. 5. 

10) Tá húsdjór leigarans hava atferð, ið 

er til ampa, tó uttan at vera fevnt av 

nr. 8. 

11) Tá leigari í aðramáta hevur atferð, 

ið er til ampa. 

Stk. 3. Leigari er harumframt í 

mishaldi, um leigari hevur húsdjór, ið  

er í stríð við leiguavtalu ella húsreglur, 

uttan mun til um húsdjórini eru til 

ampa fyri bygningin ella persónar 

nevndir í stk. 2. 

Stk. 4. Leigari er í mishaldi uttan mun 

til, um tað er leigari sjálvur, húsfólk 

hjá leigara ella onnur, ið leigari hevur 

latið inn í bygningin, ið hevur atferðina 

sambært stk. 2 og 3.” 

 

28. § 24 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 24. Er leigari í mishaldi, skal 

útleigari beinanvegin geva leigara 

skrivlig boð um at fáa steðgað 

mishaldinum innan 8 dagar frá tí, at 

boðini eru givin.  

Stk. 2. Steðgar leigari ikki 

mishaldinum innan freistina í stk. 1, 

kann útleigari uppsiga ella ógilda 

leiguavtaluna. Er grundarlag ikki fyri 

at uppsiga ella ógilda leiguavtaluna av 

hesi orsøk, kann útleigari geva leigara 

ávaring ella gera leiguavtaluna treytaða 

í upp til eitt ár. 

Stk. 3. Rættarligar fylgjur sambært stk. 

2 fáa ikki virknað, fyrr enn hesar eru 

góðkendar av leigunevndini, sbr. § 26, 

stk. 2. Tó skal leigunevndin ikki 

góðkenna uppsagnir, tá leigari ikki 

longur lýkur treytirnar til upptøku í 

lestrarbústaði ella ungdómsbústaði.”  

 

29. Aftan á § 24 verður sum kapittul 5 a 

sett: 

“Kapittul 5 a 

Almenn viðurskifti 

 

24 a. Kommununum verður heimilað 

at gera almenna skrá yvir leigubústaðir, 

ið lúka lógarásett krøv til bústað, sbr. § 

9.   

Stk. 2. Tær upplýsingar, ið kunnu 

skrásetast í skránni sambært stk. 1 eru 

adressan á leigubústaðnum, navn og 

adressa hjá eigara av leigubústaðnum, 

eins og upplýsingar um í hvønn mun 

leigubústaðurin heilt ella lutvíst er 

bygdur, umbygdur ella umvældur 

sambært teimum lógarásettu krøvum, 

ið tá vóru galdandi fyri 

bústaðabygging, brunatrygd o.a.  

Stk. 3. Verða bústaðir nýttir til 

útleigan, ið eru bygdir, umbygdir ella 

umvældir, uttan at viðkomandi krøv 

vóru galdandi, eigur hetta at verða 

tilskilað í skránni.  

Stk. 4. Hevur kommuna almenna skrá 

yvir leigubústaðir, ið lúka lógarásett 

krøv til bústað, hevur útleigari skyldu 

at lata leigubústaðin skráseta í skránni 

og at geva kommununi atgongd at sýna 
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bústaðin eftir umbøn í sambandi við 

góðkenning. Kommunan kann í 

serligum førum veita undantak frá 

almennari skrásetingarskyldu. 

 

§ 24 b. Almannaverkið hevur 

ávísingarrætt til í minsta lagi 5. hvørja 

leiguíbúð í almennum bústaðafelagi. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir nærri 

reglur um, nær talan er um 

bústaðarsosial endamál. 

Stk. 3. Ávísing sambært stk. 1 skal taka 

atlit at tørvi borgarans, og hvussu 

leigaraskarin annars er samansettur. 

Stk. 4. Almannaverkið rindar húsaleigu 

frá tí degi, at leigumálið er tøkt og 

fram til, at leigarin yvirtekur 

leigumálið.  

Stk. 5. Almannaverkið svarar fyri 

ábyrgd leigarans mótvegis útleigara í 

mun til at lata hølini aftur í sama 

standi, sum tey vóru í, tá ið 

leiguavtalan byrjaði, sbr. § 12, nr. 4. 

Ábyrgd Almannaverksins tekur við, tá 

ið almenna bústaðafelagið til fánýtis 

hevur kravt leigara eftir peninginum. 

Almannaverkið kann síðan heinta 

peningin inn frá viðkomandi leigara.  

Stk. 6. Útreiðslur sambært stk. 4 og 5 

verða avhildnar umvegis 

forsorgarlógina. 

 

§ 24 c. Leigubústaðir kunnu skipast 

sum lestrarbústaðir.  

Stk. 2. Verða lestrarbústaðir skipaðir 

eftir avtalu við landsstýrismannin í 

skúlamálum,  ásetir landsstýrismaðurin 

í skúlamálum  treytir fyri ávísing til 

lestrarbústað.  

Stk. 3. Umframt ásetingarnar í § 17 og 

§ 21, kann leigari verða sagdur úr 

leigumálinum við í  minsta lagi 1 

mánaðar freist til endan av einum 

mánaði, tá treytirnar fyri ávísingini ikki 

longur eru loknar. 

Stk. 4. Leigari í lestrarbústaði skal eftir 

umbøn vísa skjalprógv fyri 

lestrarvirkni ella yrkislæru.  

Stk. 5. Hóast ásetingarnar í § 22 kann 

persónur bert halda fram í 

leigumálinum, um viðkomandi lýkur 

treytirnar fyri ávísing til lestrarbústað.  

 

§ 24 d. Leigubústaðir kunnu skipast 

sum ungdómsbústaðir. 

Stk. 2. Verða ungdómsbústaðir skipaðir 

eftir avtalu við landsstýrismannin í 

bústaðamálum, ásetir 

landsstýrismaðurin í bústaðamálum  

treytir fyri ávísing til ungdómsbústað, 

undir hesum aldurstreytir. 

Stk. 3. Umframt ásetingarnar í § 17 og 

§ 21, kann leigari í ungdómsbústaði 

verða sagdur úr leigumálinum við í 

minsta lagi 1 mánaðar freist til endan 

av einum mánaði, tá treytirnar fyri 

ávísingini ikki longur eru loknar. 

Stk. 4. Hóast ásetingarnar í § 22 kann 

persónur bert halda fram í 

leigumálinum, um viðkomandi lýkur 

treytirnar fyri ávísing til 

ungdómsbústað.” 

 

30. Í § 25, stk. 2 verður orðað soleiðis:   

“Stk. 2. Leigunevndin verður mannað 

við einum formanni, sum er 

løgfrøðingur, einum limi, sum er 

búskaparfrøðingur og einum limi, sum 

hevur útbúgving innan byggifrøði. 

Limirnir verða tilnevndir fyri eitt fýra 

ára tíðarskeið. Fyri formannin og 

hvønn av limunum verða varalimir 

tilnevndir. Nevndarlimur verður 

sitandi, til nýggjur limur er valdur.” 

  

31. § 26, stk. 1 verður strikað og í staðin 

verður sett: 

“Leigunevndin kann viðgera kærur frá 

pørtunum um: 

1) Ein møgulig hækking av leiguni er 

rímilig, og kann heilt ella lutvíst 

strika hesa hækking. 

2) Leigaðu hølini lúka ásett krøv til 

bústað, sambært § 9, og kann í 

hesum sambandi áleggja útleigara 

at gera neyðugar umvælingar. 

3) Rættin og skyldur hjá útleigara at 

fremja viðlíkahald og gera ábøtur, 

sambært §§ 9 og 10. 
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4) Grundarlagið fyri uppsøgn av 

leiguavtalu, og kann seta ólógliga 

uppsøgn úr gildi. 

5) Grundarlagið fyri at ógilda 

leiguavtalu vegna mishald 

útleigarans. 

6) Rætt hjá útleigara at halda aftur 

depositum. 

Stk. 2. Leigunevndin skal góðkenna 

uppsøgn ella ógildan av leiguavtalu 

vegna mishald leigarans sambært § 11, 

stk. 3 og sbr. § 24, stk. 3 eins og 

leigunevndin skal góðkenna, at 

útleigari gevur leigara ávaring ella ger 

leiguavtalu treytaða vegna mishald, 

sbr. § 24, stk. 3.  

Stk. 3. Leigunevndin kann viðgera 

kæru frá leigara um leigumál, ið ikki 

lýkur lógarásett krøv til bústað, 

sambært § 9 eftir, at leigari er fluttur út 

úr leigubústaðnum. Kæran skal tó vera 

leigunevndini í hendi fyri 

uppsagnarfreist leigarans ella 

útleigarans er úti.” 

Stk. 2 verður eftir hetta stk. 4. 

  

32. Aftan á § 26, verður sett: 

 

“§ 26 a. Leigunevndin kann við 

samtykki frá leigara taka mál upp av 

sínum eintingum, tá ið leigunevndin í 

sambandi við viðgerð av kærum 

sambært § 26 kemur fram á viðurskifti, 

ið benda á, at leigumálið ikki lýkur 

lógarásett krøv til bústað, sambært § 

9.” 

 

33. § 27 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 27. Leigunevndin kann avvísa mál, 

ið leigunevndin ikki metir hóska seg at 

viðgera í leigunevndini. 

Stk. 2. Viðgerð leigunevndarinnar 

sambært § 26 og § 26 a er skrivlig. 

Leigunevndin avger, hvørjar kanningar 

eru neyðugar í einstøku málunum. 

Leigunevndin kann krevja upplýsingar 

frá pørtunum, frá almennum 

myndugleikum og kann krevja at sýna 

leigaðu hølini. 

Stk. 3. Eru serligar umstøður galdandi, 

kann leigunevndin boða pørtunum á 

fund við nevndina fyri at leggja sína 

áskoðan fram munnliga.” 

 

34. Í § 30, stk. 1 verður “§ 26, stk. 1, nr. 1-

4.” broytt til: “§ 26, stk. 1 og 3 og § 26 

a.” 

 

 

§ 2 
 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 

august 2018. 

Stk. 2. § 19, stk. 2, sum ásett í § 1, nr. 16, § 

19 a, stk. 1, sum ásett í § 1, nr. 17, og § 21, 

stk. 2, nr. 1, sum ásett í § 1, nr. 22 eru bert 

galdandi fyri leiguavtalur, ið eru gjørdar 

eftir, at løgtingslógin er komin í gildi.  
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Løgtingslóg um útleigan av bústøðum varð sett í gildi í 2010. Bert smávegis tillagingar eru 

gjørdar í lógini, síðani hon varð sett í gildi.   

 

Nú leigulógin hevur nøkur ár á baki, eins og vit hava fingið eitt alment bústaðafelag, vísa 

royndirnar, at tørvur er á ávísum tillagingum í lógini.  

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Tørvur er á at gera smávegis ábøtur í verandi leigulóg í mun til uppseting, at seta inn ávísingar 

ímillum greinar og at nágreina ávísar orðingar soleiðis, at ivi ikki skal standast um innihaldið í 

ásetingunum. Eisini er tørvur á at snøgga um málið í sjálvum lógartekstinum.  

 

Í mun til innihaldið í verandi leigulóg hevur tað m.a. víst seg ópraktist og óneyðugt at hava 

áseting um, at standard leigusáttmáli og innflytingarfrágreiðing skal setast í gildi við kunngerð. 

Eisini hevur tað víst seg ópraktiskt, at hesi eru í tveimum ymiskum skjølum.  

 

Reglurnar um, nær leigari er í mishaldi, eru ikki nóg neyvar í verandi leigulóg. Eisini manglar 

skilmark millum at ógilda og uppsiga eina leiguavtalu vegna mishald.   

 

Verandi reglur um, at ikki-vinnuligur útleigari bert kann siga leigumálið upp, um hann sjálvur 

skal brúka tað, verða mettar ov avmarkandi. Mett verður, at hesar reglur vilja halda útleigarum 

frá at leiga út, um vandi er fyri, at eitt nú børn útleigarans fáa tørv á leigubústaðnum.   

 

Tá galdandi leigulóg í 2010 varð sett í gildi, var leigumarknaðurin rættiliga óskipaður og talan 

var einans um privata útleigan. Nú vit eisini hava fingið skipaða almenna útleigan umvegis 

Bústaðir, ið er almenna bústaðafelagið, vísir tørvur seg at vera á ávísum ásetingum í mun til 

útleigan hjá almennum bústaðafelagi. 

 

Í hesum sambandi hevur verið umrøtt, hvørt tørvur er á einari serstakari leigulóg bert fyri 

almenna útleigan. Ein serstøk leigulóg bert fyri almenna útleigan vildi í høvuðsheitum havt 

neyvt sama innihald, sum leigulógin fyri privata útleigan. Mett verður tí, at tær serligu 

ásetingarar, ið fevna um almenna útleigan, í løtuni kunnu rúmast innanfyri verandi leigulóg. 

Tó kann tørvur seinni vísa seg á serligari leigulóg fyri almenna útleigan, so hvørt sum alsamt 

fleiri viðurskifti skulu regulerast.  

 

Í mun til reglur, ið bert snúgva seg um almenna útleigan, er tørvur á fleiri reglum í mun til 

serligar málbólkar, eitt nú til lesandi, til ungdómar og til fólk yvir ávísan aldur, eitt nú eldri enn 

60 ár.  Eisini verður mett, at tørvur er á at áseta longri uppsagnarfreist fyri leigarar hjá 

Bústøðum, og at hesi skulu flyta út úr leigumálinum 14 dagar innan, freistin er farin. Hetta tí 

at leigan hjá Bústøðum er sett í mun til veruligu útreiðslurnar av leigumálinum. Bústaðir hevur 

ikki vinning av leigumálunum. Skal umgangast, at leigan hjá øllum leigarum hækkar fyri at 

fevna um mistar inntøkur í sambandi við til- og fráflyting, verða mistu leiguinntøkurnar 

tryggjaðar á henda hátt og vil bert raka teir leigarar, ið sjálvir siga upp og ikki teir leigarar, ið 

verða búgvandi. 
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Harumframt er tørvur á at eftirmeta verandi ásetingar um, hvør kann halda áfram í einum 

almennum leigubústaði við deyða og samlívsslit og undir hvørjum treytum.  

 

Tørvur er á at veita heimild í lóg fyri, at Almannaverkið kann ávísa 5. hvørja íbúð hjá Bústøðum 

til bústaðasosial endamál og at seta treytir fyri hesum. Hesi viðurskifti verða í dag skipaði við 

avtalu. Tørvur er somuleiðis at veita heimild fyri, at Almannaverkið kann rinda fyri 

leiguinntøku frá tí degi, íbúðin er tøk, og inntil leigarin flytur inn, og at Almannaverkið kann 

rinda endurgjald til almenna bústaðafelagið, tá ið depositum ikki røkkur at umvæla leigubústað, 

ið Almannaverkið hevur ávíst.  

 

Endamálið við ásetingini er at veita Almannaverkinum ávísar heimildir, og mett verður, at 

ásetingarnar hóska betur inn í leigulógina, enn í forsorgarlógina,  tí talan er um viðurskifti í 

sambandi við útleigan. Í Danmark er samsvarandi heimild í almenboligloven. 

Leigunevndin hevur víst á ávís viðurskifti, ið hon metir eiga at betrast. Eitt nú vísir 

Leigunevndin á,  at hon í sambandi við kæruviðgerð kemur fram á leigubústaðir, ið ikki lúka 

krøv til brunatrygd. Leigunevndin heitir á myndugleikarnar um at gera eina almenna skrá yvir 

góðkendar leigubústaðir. Tílík skrá krevur heimild í lóg. Leigunevndin hevur í sínum 

ársfrágreiðingum víst á, at hon metir, at tørvur er á skráseting av leigubústøðum soleiðis, at lætt 

er at síggja, hvar leigumál eru, og um trupulleiki er við einstøku leigumálunum. Hetta fyri at 

fyribyrgja, at ein leigari fyri og annar eftir flytir í sama leigumál, ið ikki er hóskandi sum 

bústaður.  

Í ársfrágreiðingini fyri 2016 skrivar leigunevndin soleiðis: 

 

“Leigunevndin hevur stundum havt mál, har ivasamt er um brunatrygd og brunaverja eru 

samsvarandi galdandi lóggávu. Tí hevur leigunevndin viðgjørt, hvørji krøv kunnu setast til ein 

leigubústað. Her verður hugsað um, hvørji krøv kunnu setast einum bústaði til at vera ein 

góðkendur leigubústaður.  

 

Hetta kann hava týdning t.d. fyri at tryggja rýmingarleiðir tá boðað verður frá eldi, ella tørvur 

er á hjálp. Ein møguleiki fyri at tryggja, at ein leigubústaðir uppfyllir treytirnar sum 

leigubústaður, er eitt yvirlit yvir góðkendar leigubústaðir. Á henda hátt kann leigari fáa vissu 

fyri, at leigubústaðurin er góðkendur sum leigubústaður, og útleigari kann hinvegin vísa á, at 

hansara leigumál eru góðkend. Leigunevndin mælir tí til, at reglur verða gjørdar um 

góðkenning av leigubústøðum.”  

 

Eisini hevur leigunevndin víst á manglandi heimildir at taka mál upp av sínum eintingum, bæði 

í sambandi við, at leigunevndin í sambandi við sýn av leigubústøðum kemur fram á ólóglig 

viðurskifti, ið ikki eru partur av kæruni, og í mun til at viðgera kærumál eftir, at kærari er fluttur 

út úr leigumálinum.  

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at dagføra leigulógina. Talan er bæði um at nágreina 

verandi ásetingar, eins og at áseta nýggjar reglur.    

 

Verandi reglur, ið skulu nágreinast eru: 

 

 Uppsagnarfreist hjá leigarum, ið leiga frá almennum bústaðafelagi   



 

9 

 

 At útleigari kann siga upp leigumál tá børn, stjúkbørn og fosturbørn skulu nýta 

leigumálið 

 Leigusáttmáli og innflytingarfrágreiðing skulu ikki longur ásetast í kunngerð og skulu 

skrivast saman í eitt skjal 

 Nær maki kann halda áfram í leigumálinum og góðkenna uppsøgn 

 Nær útleigari hevur atgongd til leigubústaðin í sambandi við uppsøgn 

 Heimild hjá leigunevndini at góðkenna uppsagnir og ógildanir av leiguavtalum 

 Rætting av málsligum og tekniskum villum  

 

Nýggjar reglur, ið skulu ásetast eru m.a.: 

 

 Nær leigari, ið leigar frá almennum bústaðafelagi skal verða fluttur úr leigumálinum 

 Nær leigari er í mishaldi 

 At leigunevndin kann viðgera kæru um leigumál, ið ikki lýkur lógarásett krøv til bústað 

eftir, at leigari er fluttur úr leigubústaðnum  

 At fastir partar av húskinum kunnu halda áfram í leigubústaði, tá leigari doyr ella flytur 

í vardan bústað  

 At bert hjúnafelagi ella partur í parlagi kann halda áfram í leigubústaði, ið er ætlaður 

persónum yvir ávísan aldur 

 At leigunevndin við samtykki leigarans kann taka mál upp um leigumál, ið ikki lúka 

lógarásett krøv til bústaðir 

 Heimild hjá kommununum at gera skrá yvir góðkendar leigubústaðir og at sýna 

bústaðin í hesum sambandi 

 At Almannaverkið fær lógarfestan ávísingarrætt til 5. hvørja almenna íbúð til 

bústaðarsosial endamál, og at Almannaverkið í hesum sambandi svarar fyri 

leiguinntøkum, inntil leigarin tekur yvir leigumálið, og at Almannaverkið svarar fyri 

skyldum leigarans at lata leigumálið aftur í sama standi, sum tað varð yvirtikið 

 Heimild í mun til lestrarbústaðir og ungdómsbústaðir, ið krevja serligar reglur fyri 

ávísing og uppsøgn 

 Heimild hjá útleigara at geva ávaring ella at gera leiguavtaluna treytaða í sambandi við 

mishald 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

 

Størsta nýskipanin við lógaruppskotinum er, at leigulógin verður tillagað almennum 

leigubústøðum. Enn hava vit í Føroyum bert eitt alment bústaðafelag – Bústaðir.  

Í Danmark er ein leigulóg galdandi fyri almennar leigubústaðir og onnur leigulóg er galdandi 

fyri privatar leigubústaðir. Soleiðis sum viðurskiftini eru skipaði í Føroyum í dag, verður ikki 

mett neyðugt at hava tvær ymiskar leigulógir, tó verður mett neyðugt, at ávís viðurskifti verða 

skipaði í mun til almenna útleigan.    

 

Tað er serliga neyðugt, at reglur verða ásettar í mun til at skipa bústaðir til serligar málbólkar. 

Her er tørvur á at seta krøv um t.d. lestrarvirkni, ávísan aldur, ella ávísan tørv, eins og heimild 

at savna inn prógv fyri hesum og uppsøgn, um hesi krøv ikki verða lokin.  

 

Eisini er tørvur á at veita Almannaverkinum heimild til at borga fyri skyldum borgarans 

mótvegis almenna bústaðafelagnum í sambandi við, at Almannaverkið hevur ávíst borgara til 

5. hvørt leigumál vegna serligan bústaðarsosialan tørv. 
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Onnur nýskipan við uppskotinum er, at viðurskiftini í mun til brunatrygd og brunaverju verða 

tikin í størri álvara. At eftirspurningurin eftir bústøðum er so ovurhonds stórur, og at lítlar og 

ongar treytir hava verið settar til bústaðir, hevur við sær, at standurin á leigubústøðum kann 

vera sera vánaligur, og í førum hættisligur.  Leigunevndin hevur víst á, at hon í sínum virki er 

komin fram á leigubústaðir, ið ikki lúka krøvini til brunatrygd og rýmingarleiðir. At hesi 

viðurskifti ikki eru í samsvari við reglur á økinum kann hava vanlukkuligar avleiðingar.  

 

Krøv til bústaðir er kommunalt ábyrgdarøki. Við hesi lógarbroyting fáa kommunurnar heimild 

at gera skrá yvir leigubústaðir, ið lúka lógarásett krøv til bústað. Talan er í høvuðsheitum um 

reglur um brunatrygd og brunaverju. 1. januar 2017 kom nýggj byggireglugerð í gildi, ið eisini 

setir onnur krøv til bústað. Byggireglugerðin er tó bert galdandi fyri bústaðir, ið eru nýbygdir, 

umbygdir ella umvældir eftir 1. januar 2017. 
 

Eisini fær leigunevndin heimild at taka mál upp av sínum eintingum, tá leigunevndin í 

sambandi við kærumál um onnur viðurskifti kemur eftir, at leigubústaðurin ikki lýkur lógarásett 

krøv til bústað.  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Umframt almenna hoyring, hevur lógaruppskotið verið til ummælis hjá stjórnarráðunum, 

leigunevndini, Brúkaraumboðnum, Føroya Bústaðafelag, Almannaverkinum, MBF, 

Landsverki, SEV, Dátueftirlitinum, Kommunufelagnum, Arbeiðs- og Brunaeftirlitinum, 

Advokatfelag Føroya og Vinnuhúsinum.  

 

Munandi broytingar eru gjørdar í uppskotinum, ið verður lagt fyri Løgtingið í mun til tað 

uppskot, ið varð sent til ummælis. Broytingarnar fevna í høvuðsheitum um viðurskifti, ið hava 

stungið seg upp í sambandi við hoyringina, og í sambandi við samskiftið við Almannaverkið, 

leigunevndina og umsiting hennara, Bústaðir og Kommunufelagið eftir, at viðmerkingar vóru 

komnar inn.  

 

Samandrátturin av ummælunum niðanfyri viðger tí í høvuðsheitum tey viðurskifti, ið ikki eru 

tikin til eftirtektar í sambandi við, at uppskotið hevur verið til ummælis og tey viðurskifti, ið 

greiða er fingin á í sambandi við eftirfylgjandi samskifti við partarnar.   

 

Leigunevndin 

Leigunevndin mælir frá at leingja uppsagnarfreistina fyri leigarar, ið leiga frá vinnuligum 

útleigarum og at krevja, at hesir skulu flyta út úr leigumálinum 14 dagar fyri, at 

uppsagnarfreistin er úti. Leigunevndin saknar eina grundgeving fyri at leingja 

uppsagnarfreistina og vísir á, at leigari verður verri stillaður enn áður.  

 

Viðmerkingarnar hjá leigunevndini eru partvíst tiknar til eftirtektar. Tað eru við uppskotinum 

bert leigarar, ið leiga frá almennum bústaðafelagi (Bústøðum), sum hava fingið eina longri 

uppsagnarfreist, eins og tað bert eru hesir leigarar, ið skulu vera úti úr leigubústaðnum 14 dagar 

fyri, at uppsagnarfreistin er úti. Somuleiðis er uppsagnarfreistin stytt úr 3 niður í 2 mánaðir. 

Grundgevingin fyri broytingini er at sleppa undan, at almenna bústaðafelagið hækkar 

leiguinntøkurnar hjá øllum leigarum fyri at vinna innaftur mista húsleigu í sambandi við at 

leigumál verður leigað út av nýggjum. Bústaðir hevur aðra mannagongd í sambandi við tillutan 

av leigubústøðum enn flest aðrir útleigarar.  
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Leigunevndin mælir somuleiðis frá, at vinnuligur útleigari kann siga leigumálið upp við tí 

grundgeving, at familjan skal brúka leigumálið til bústað. Leigunevndin vísir á, at leigulógin 

er ein sosial trygdarlóg.  

 

Viðmerkingarnar hjá leigunevndini eru bert partvíst tiknar til eftirtektar. Leigulógin viðvíkir 

leiguviðurskifumi sum heild, og er tí ikki bert at meta sum ein sosial trygdarlóg, hóast 

leigulógin gevur leigara ávísa minstuverju. 

 

Við uppskotinum kann vinnuligur útleigari siga leigara upp, um børn, stjúkbørn ella fosturbørn 

hjá útleigara skulu nýta leigumálið til bústað, men ikki um foreldur ella verforeldur skulu nýta 

leigumálið til bústað. Leigunevndin setir somuleiðis spurnartekin við, hvussu ásetingin skal 

umsitast. Tað er nágreinað í serligu viðmerkingunum, hvussu ásetingin skal umsitast. Flestu 

vinnuligir útleigarar eru útleigarar, ið hava eini sethús ella eina íbúð, ið teir leiga út. Tað kann 

halda teimum frá at leiga bústaðin út, tí tað er nærum ómøguligt at siga leigara upp, um hesin 

ikki er í mishaldi.  

 

Leigunevndin metir, at allir leigarar skulu hava møguleika at kæra til leigunevndina eftir, at 

hesir eru fluttir úr leigubústaðnum. Í uppskotinum er tó ásett, at kæran skal vera leigunevndini 

í hendi, innan uppsagnarfreistin er farin. Hetta fyri, at leigarar ikki skulu hava møguleika at 

kæra um viðurskifti, sum teir ikki vildu kæra um, meðan teir sjálvur búðu í leigumálinum.   

 

Leigunevndin metir, at hon eigur at hava heimild at taka mál upp av sínum eintingum, uttan at 

leigari hevur givið samtykki. Viðmerkingin er ikki gingin á møti, tí hetta verður mett ov stórt 

inntriv í viðurskifti leigarans. Leigari kann hava sínar grundgevingar fyri ikki at vilja kæra um 

ávís viðurskifti.  

 

Føroya Bústaðafelag 

Føroya Bústaðafelag mælir til, at leigari og hjúnafelagi ella tann, ið leigari livir saman við í 

parlagi, skulu hava búð á sama bústaði í minst 2 ár fyri at vinna sær rætt til at yvirtaka 

leigumálið. Hetta fyri at forða fyri spekulatión.  

 

Viðmerkingin er ikki tikin til eftirtektar. Mett verður at eitt krav um tvey ár kann seta ein 

hjúnafelaga í eina sera óhepna støðu, tí at átrokandi tørvur er á leigubústøðum í Føroyum. Hesi 

kunnu tí ikki bara finna sær ein annan bústað. Heldur er ásetingin víðkað til at onnur, ið eru 

fastur partur av húskinum, eisini kunnu yvirtaka eitt leigumál. Hetta er serliga fyri at tryggja at 

børn, sum búgva hjá einum støkum uppihaldara, ikki missa sítt heim. Fyri hesi er sett sum krav, 

at tey skulu hava búð saman við leigara, síðan leigari, flutti inn í leigubústaðin ella í minsta 

lagi í eitt ár. Í serligum førum kann útleigari veita undantak frá eitt ára kravinum.   

 

Føroya Bústaðafelag mælir til, at uppsagnarfreistin hjá vinnuligum útleigarum verður stytt úr 

fimm niður í tríggjar mánaðir. Hetta ynski er ikki tikið til eftirtektar, tí  at leigarin við hesum 

fær verri rættindi.  

 

Føroya Bústaðafelag mælir somuleiðis til, at Almannaverkið skal svara fyri manglandi 

húsaleigu, tá Almannaverkið hevur tillutað borgara leigubústað vegna bústaðarsosialan tørv, 

og tá manglandi húsaleigan ikki kann rúmast innan fyri depositum.  

 

Hetta er ikki gingið á møti, tí at borgari sambært lógini hevur 8 dagar at rinda húsaleiguna. 

Almenna bústaðafelagið eigur at venda sær til Almannaverkið, um bústaðafelagið metir, at 

borgarin hevur tørv á hjálp. Henda fráboðan eigur at vera skjótast gjørligt fyri at fyribyrgja, at 



 

12 

 

borgarin verður settur á gøtuna ella fær óneyðuga stóra skuld. Almannaverkið kann síðan hjálpa 

borgaranum at fáa síni viðurskifti í rættlag.  

 

Føroya Arbeiðsgevarafelag (Vinnuhúsið) 

Føroya Arbeiðsgevarafelag metir, at avtalufrælsi sum útgangsstøði eigur at ráða millum 

útleigara og leigara, og eru uppsagnarorsøkirnar hjá útleigara sera avmarkaðar. Atlitini at veita 

leigara trygg viðurskifti kunnu røkjast við regulering av uppsagnartíðarskeiðnum.  

Viðmerkingarnar hjá Føroya Arbeiðsgevarafelag eru ikki tiknar til eftirtektar. Mett verður ikki, 

at longri uppsagnarfreist til útleigara gevur leigara nóg góðan tryggleika.  

Føroya Arbeiðsgevarafelag heitir á Almannamálaráðið um at umhugsa meira generellar 

orðingar, soleiðis at útleiga eisini kann skipast til aðrar samfelagsbólkar ella endamál enn tey 

nevndu, um vinnuligi útleigarin ynskir hetta.  

Leigubústaðir kunnu frítt skipast til allar samfelagsbólkar sambært verandi leigulóg. At veita 

heimild til serligar bólkar gevur bert meining, um hetta hevur við sær, at víkjast skal frá vanligu 

reglunum í leigulógini, og tørvur tí er á serligum ásetingum í mun til júst tann bólkin. Í so fall 

er neyðugt at vita,  hvørjar málbólkar talan er um. Eitt nú er ítøkiligur tørvur á at kunna uppsiga 

leigara í lestrarbústaði vegna vantandi lestrarvirkni.  

Mentamálaráðið 

Mentamálaráðið mælir til at umhugsa at broyta orðingina soleiðis, at leigari í lestrarbústaði  

hálva hvørt ár skal vísa skjalprógv fyri lestrarvirkni ella yrkislæru.  

Tilmælið frá Mentamálaráðnum er ikki gingið á møti. Mett verður ikki, at tað almenna skal 

blanda seg uppí, hvussu ofta ein privatur útleigari krevur prógv um lestrarvirkni ella yrkislæru. 

Sambært verandi áseting er einki í vegin fyri at avtala, at lesandi í lestrarbústøðum, ið eru 

skipaðir í samstarvi við Mentamálaráðið skulu prógva lestrarvirkni ella yrkislæru hálva hvørt 

ár.  

Kommunufelag Føroya 

Kommunufelag Føroya mælir til, at 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 til vega 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. 

Hugsanin við leigulógini er ikki, at leigunevndin skal seta onnur krøv til bústaðabygging og 

brunatrygd, enn almenni byggimyndugleikin hevur ásett. Ásetingin hevur ikki við sær broyting 

í, hvussu leigunevndin vanliga arbeiðir. Leigunevndin er mannað við serfrøðingi júst fyri at 

kunna gera eina meting av, nær  treytir um brunaviðurskifti og rýmingarleiðir sambært lóggávu 

ikki eru loknar. Mett verður tí ikki, at viðmerkingarnar frá Kommunufelagnum gevur høvi til 

broytingar. Tó er sett inn í § 27 í lógini, at leigunevndin kann krevja upplýsingar frá almennum 

myndugleikum í sambandi við mál, ið nevndin hevur til viðgerðar. Her verður serliga hugsað 

um upplýsingar frá kommunala byggimyndugleikanum.   

Kommunufelag Føroya mælir til, at uppskotið um broyting í leigulógini og uppskotið um 

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

útleiguvirksemi fella til kommunurnar, samstundis sum kommunurnar fáa heimild at gera og 

umsita skráir yvir góðkend leigumál.   

Ynskini hjá Kommunufelag Føroya eru ikki gingin á møti. Við uppskotinum verður heimild 

veitt kommununum á einum øki, sum tær í dag hava ábyrgdina av. Metir kommununan seg ikki 
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hava fíggjarliga ella umsitingarliga orku at gera og umsita tílíka skrá yvir góðkendar 

leigubústaðir, hevur kommunan møguleika at lata vera.  

MBF 

MBF metir, at rímiligt er at seta nøkur krøv til standin á tí, ið vinnuligur útleigari leigar út. 

Hóast kapittul 2 í leigulógini hevur ásetingar um leigaðu hølini, er tað ein sannroynd, at 

standurin ikki er tann besti á tí, ið verður leigað út.  

Uppskotið fevnir ikki um at seta krøv til standin á tí, ið verður leigað út. Eitt møguligt næsta 

stig at fáa ein góðan og skipaðan leigumarknað kundi tó verið at ásett krøv til tað, ið verður 

útleigað. Tó hava vit við nýggju byggireglugerðini, sum kom í gildi 1. januar 2017, fingið krøv 

til bústaðir í sambandi við nýbygging, umvæling, umbygging, afturatbygging umframt 

broyting í nýtslu av bygningum. Hetta vil vónandi bøta nakað um støðuna, hóast 

byggireglugerðin bert er galdandi fyri byggiloyvir eftir 1. januar 2017.   

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur  

Mett verður, at uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar við sær fyri land og kommunur. 

 

Mett verður, at ásetingin um, at Almannaverkið rindar húsaleigu frá tí degi, leigubústaðurin er 

klárur til innflyting og fram til, at leigarin yvirtekur leigumálið, og at Almannaverkið svarar 

fyri ábyrgd leigarans mótvegis útleigara í mun til at lata hølini aftur í sama standi, sum hølini 

vórðu yvirtikin, hevur eina útreiðslu við sær á millum 200-300.000 kr. árliga. Ætlanin er, at 

útreiðslan verður borin umvegis forsorgarlógina sum stakútreiðsla. 

 

Leigunevndin fær betri heimildir at viðgera kærur frá leigara, ið er farin úr einum leigumáli, 

og at taka mál upp av sínum eintingum, í báðum førum í sambandi við at leigumál ikki lúka 

lógarásett krøv til bústað. Broytingin kann hava við sær meiri arbeiði til leigunevndina. Mett 

verður tó ikki, at arbeiðsbyrðan hjá leigunevndini verður munandi økt við uppskotinum. Í tann 

mun, at virksemi leigunevndarinnar ikki kann haldast innanfyri verandi játtan, verður neyðugt 

at hækka játtanina. 

 

Skulu kommunurnar gera skrá yvir góðkendar leigubústaðir kann roknast við, alt eftir hvussu 

kommunurnar umsitingarliga eru fyri, at hetta kann hava við sær fíggjarligar avleiðingar fyri 

kommunurnar.  

 

At gera eina skrá yvir góðkendar leigubústaðir krevur, at farið verður ígjøgnum kommunalu 

byggimálsviðgerðina í sambandi við umsókn um bygging ella umbygging av verandi 

leigumálum. Eisini krevst at skráin er talgild, eins og skikkað fólk er at umsita skránna.  

 

Byggimál og byggimálsviðgerð og eftirlit í hesum sambandi er í dag ábyrgdarøki hjá 

kommununum. Uppskotið áleggur ikki kommununum fleiri uppgávur, men heimilar bert 

kommununum at gera eina skrá yvir økið, ið tær í dag longu hava ábyrgdina av. Tað er sostatt 

upp til einstøku kommununa at avgera, hvørt hon ynskir at nýta heimildina, og hvørt orka er í 

verandi umsiting at gera og umsita skránna.  
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2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Við tað, at uppskotið í høvuðsheitum fevnir um at nágreina viðurskifti, sum longu eru galdandi 

í dag, so hevur uppskotið bert jaligar umsitingarligar avleiðingar fyri landið og Føroya 

Bústaðafelag, við tað, at heimildirnar fyri at umsita almenn leigumál verða greiðari. 

 

At Almannaverkið fær heimild at svara fyri leiguinntøkum, inntil leigarin tekur yvir leigumálið 

og, at Almannaverkið svarar fyri skyldum leigarans at lata leigumálið aftur í sama standi, sum 

tað varð yvirtikið, verður mett at hava við sær smærri umsitingarligar avleiðingar fyri 

Almannaverkið.  

 

Øktu heimildirnar hjá leigunevndini verða mettar at hava við sær smærri umsitingarligar 

avleiðingar fyri leigunevndina. 

 

Velja einstøku kommunurnar at gera eina skrá yvir góðkendar leigubústaðir, vil hetta eisini 

hava við sær umsitingarligar avleiðingar fyri kommunurnar, bæði í mun til at gera og at umsita 

tílíka skrá.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur avleiðingar fyri útleigarar, ið reka útleigan við vinnuligum endamáli, 

við tað, at leigulógin fevnir um m.a. hesar. Uppskotið hevur tó ikki fíggjarligar ella umsitingar 

avleiðingar fyri henda bólkin. Uppskotið gevur útleigara betri rættindi at verða loystur frá 

leiguavtalu, um børn, stjúkbørn ella fosturbørn skulu nýta leigumálið til bústað.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið.  

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar 

fyri serstøk øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki beinleiðis avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar. Tó er 

lógaruppskotið við til at skapa løgfrøðiligar karmar fyri virksemi, ið fevnir um ávísar 

samfelagsbólkar t.e. lesandi, ungdómar og persónar yvir ávísan aldur. Lógaruppskotið hevur 

eisini avleiðingar fyri persónar, ið hava ein bústaðarsosialan tørv, við tað, at Almannaverkið 

við hesum uppskoti fær heimild at tilluta 5. hvørja íbúð hjá Bústøðum til henda málbólkin. Eins 

og Almannaverkið fær heimild at borga fyri teimum skyldum, ið leiðarin hevur mótvegis 

útleigara.   

 

Uppskotið kann vera avmarkandi fyri borgarar, ið leiga frá almennum bústaðafelagi, við tað 

uppsagnarfreistin hjá leigara verður longd úr 1 upp í 2 mánaðir. Eisini skulu hesir leigarar flyta 

úr leigubústaðnum 14 dagar innan, uppsagnarfreistin er úti.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Tað eru eingir millumtjóðasáttmálar á økinum, ið lógaruppskotið fevnir um, og sum Føroyar 

hava skyldu at fylgja.   

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið hevur ikki ávirkan á evropeiska mannarættindasáttmálan, EMRS.    
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Hinvegin verður mett, at lógaruppskotið sampakkar við Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi 

hjá einstaklingum, ið bera brek. 

 

Sambært grein 19 í sáttmálanum um at liva sjálvstøðugt og at verða tikin upp í samfelagið, 

skulu limalondini ”viðurkenna rættin hjá øllum fólkum, ið bera brek, at liva í samfelagnum á 

jøvnum føti við onnur og við somu valmøguleikum, og limalondini skulu taka munagóð 

og hóskandi stig til at lætta um hjá fólki, ið bera brek, so tey til fulnar fáa ágóðan av 

hesum rætti, verða fult og heilt tikin upp í samfelagið og kunnu verða fult og heilt við í 

samfelagnum, eisini við at tryggja at: 

 

a) fólk, ið bera brek, sleppa at velja sær bústað og velja hvar og saman við hvørjum, tey vilja 

liva ‐ á jøvnum føti við onnur ‐ og tey skulu ikki vera noydd at liva í serligum bústøðum.” 

 

Við ásetingini um, at Almannaverkið kann ávísa 5. hvørja almenna íbúð til bústaðarsosial 

endamál, og at Almannaverkið kann borga fyri skyldum borgarans at rinda húsaleigu og at lata 

bústaðin aftur í sama standi, er lógaruppskotið við til at betra um rættindi hjá fólki, ið bera brek, 

og fólki sum hava psykososialar avbjóðingar. Við uppskotinum verða hesir borgarar í størri 

mun tryggjaðir rættin at koma við í almenn bústaðatiltøk.  

 

2.9. Marknaforðingar 

Lógaruppskotið hevur ikki við sær kendar marknaforðingar.  

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur við sær inntriv í rættindi hjá fólki, tí at lógaruppskotið heimilar 

kommununum at gera skrá yvir góðkendar leigubústaðir. Hetta kann hava við sær, at 

leigubústaðir, ið eru bygdir ella umbygdir uttan byggiloyvi ella sum ikki hava fylgt teimum 

treytum, ið eru ásettar í byggiloyvinum, ikki kunnu koma á skránna yvir góðkendar 

leigubústaðir.  

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um skatt ella avgjøld.  

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld.  

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur útleigara, í tann mun at kommunur nýta heimildina at gera skrá yvir 

góðkendar leigubústaðir, skyldu at lata leigubústaðin skráseta.  

 

Skal ein skrá yvir góðkendar leigubústaðir virka eftir ætlan er umráðandi, at allir bústaðir verða 

skrásettir, og at útleigarar ikki kunnu bera seg undan. Bert á henda hátt kunnu leigarar vita, at  

um bústaður ikki er skrásettur í skránni, so merkir hetta, at bústaðurin ikki er góðkendur. 

 

Kommunan kann tó í serligum førum veita undantak frá hesi almennu skrásetingarskyldu, eitt 

nú um leigubústaðurin bert verður leigaður út til familju og ikki er atkomuligur hjá øðrum 

leigarum. 
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2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn  

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur heimild til kommunurnar at gera skrá yvir góðkendar leigubústaðir. 

Lógaruppskotið áleggur kommununum einans at gera skrá yvir viðurskifti, ið frammanundan 

eru ásett í lóggávu ella sambært reglum, ið kommunurnar hava heimild at áseta.  

 

Lógaruppskotið heimilar ikki kommununum at seta aðrar treytir enn hesar fyri góðkenning av 

leigubústøðum.   

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur kommunum atgongd til privata ogn í tann mun, tørvur er á at sýna ein 

leigubústað fyri at meta um, í hvønn mun bústaðurin lýkur lógarásett krøv í sambandi við 

góðkenning av leigubústaðnum. 

 

Fyri at meta um hvørt ein leigubústaður lýkur lógarásett krøv, kann verða neyðugt hjá 

kommununi at sýna leigubústaðin, og tí má kommunan hava atgongd til bústaðin. Uppskotið 

er orðað soleiðis, at tað áleggur útleigara skyldu at lata kommununi atgongd at sýna bústaðin 

eftir umbøn. Kommunan kann sostatt ikki, uttan avtalu við útleigara fara inn í bústaðin.  

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri børn, stjúkbørn ella fosturbørn hjá vinnuligum 

útleigarum, við tað, at hesi hava betri møguleika at yvirtaka ein leigubústað. Sambært verandi 

áseting í § 21, stk. 2, nr. 1 kann vinnuligur útleigari bert siga upp leigumál, um hann sjálvur 

skal nýta leigumálið. Við lógaruppskotinum kann vinnuligur útleigari somuleiðis siga upp 

leigumál um børn, stjúkbørn ella fosturbørn skulu nýta leigumálið.  

 

Ásetingin hevur tó ta avleiðing, at leigarar í slíkum førum ikki eru eins væl vardir ímóti  

uppsøgn.   

 

Uppskotið hevur ávirkan á útleigarar, ið ikki halda lógarásett krøv til bústað við tað, at 

lógaruppskotið heimilar kommununum at gera eina almenna skrá yvir góðkendar leigubústaðir. 

Uppskotið hevur við hesum ávirkan á viðgerð av persónsupplýsingum sambært 

persónsupplýsingarlógini.  

 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Ja Nei Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Ja Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 
Ja Ja Nei Ja Nei 
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avtalur og 

reglur 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Ja  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1, nr. 1 

(§ 3) 

 

§ 3, stk. 2 og 3 verða broytt soleiðis, at tað ikki longur verða tvey ymisk skjøl, ið skulu nýtast 

til leigusáttmála og innflytingarfrágreiðing. Leigunevndin hevur víst á, at 

innflytingarfrágreiðing ofta ikki verður nýtt, og tá so leigari flytur út úr leigumálinum stendst 

ivi um,  hvørjum standi leigumálið var í, tá flutt varð inn.  

 

Leigusáttmáli og innflytingarfrágreiðing verða við hesi broyting eitt skjal, og er endamálið at 

tryggja, at innflytingarfrágreiðing verður nýtt við innflyting. Verður innflytingarfrágreiðing 

nýtt, er leigari eisini betur vardur ímóti, at útleigari av órøttum heldur depositum aftur.  

 

Heimildin at áseta standard leigusáttmála og innflytingarfrágreiðing í kunngerð verður strikað.  

Tað verður mett nóg mikið, at lógin heimilar landsstýrismanninum at áseta ein standard 

leigusáttmála og innflytingarfrágreiðing, ið skal verða nýtt. Hetta vil eisini lætta um 

umsitingina av økinum og tryggja, at smáar tillagingar í sáttmálanum meira smidliga kunnu 

gerast.  

 

Broytingin í § 3, stk. 4 er bert málslig.  

 

Til § 1, nr. 2, 3 og 4 

(§§ 5, 6 og7) 

 

Broytingarnar eru einans málsligar og hava ikki við sær nakra innhaldsliga broyting. 

 

Til § 1, nr. 5 og 6. 

(§ 8) 

 

Broytingin í § 8, stk. 1 er bert av tekniskum slagi og hevur eitt pedagogiskt endamál.  

 

Við tað, at § 8 vísir til innflytingarfrágreiðingina, ið nú við broytingini í § 3, stk. 2 er sett í sama 

skjal, verður í § 8, stk. 1 víst til § 3, stk. 2.  

 

Heimildin hjá landsstýrismanninum í § 8, stk. 3 at áseta nærri reglur í kunngerð fyri oyðublaðið 

til innflytingarfrágreiðing verður strikað, við tað at heimildin hjá landsstýrismanninum í § 3, 

stk. 2 til at áseta standard leigusáttmála er víðkað til eisini at fevna um 

innflytingarfrágreiðingina. 
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Til § 1, nr. 7 

(§ 10) 

 

Í § 10 verður ásetingin nágreinað soleiðis, at tað er greitt, at útleigari, ið hevur ábyrgd at halda 

viðlíka alt, ið stendst av vanligum sliti og elli, eisini hevur skyldu at fremja neyðugu ábøturnar.  

 

Ásetingin hevur ikki nakað sjálvstøðugt innihald, men hevur einans til endamáls at nágreina 

verandi heimild. 

 

Tillagingin hongur eisini saman við orðaljóðinum í § 26, har leigunevndin kann viðgera 

kærumál um skyldur hjá útleigara at fremja neyðugar ábøtur. 

 

Til § 1, nr. 8 og 9 

(§ 11) 

 

Broytingin í § 11, stk. 3 hevur til endamáls at tryggja samsvar ímillum endamálið við ásetingini 

og sjálva orðingina. 

 

Sambært serligu viðmerkingunum í upprunauppskotinum er endamálið við ásetingini at veita 

útleigara heimild at fáa framdu broytingarnar í leigumálinum aftur í rættlag fyri leigarans 

rokning, um leigari ikki sjálvur fær viðurskiftini í rættlag innan rímiliga freist. Við hesi 

broyting verður ásetingin í § 11, stk. 3 tillagað soleiðis, at samsvar er ímillum lógartekstin og 

endamálið við ásetingini, ið ikki er at krevja endurgjald, men at fáa viðurskiftini í rættlag fyri 

leigarans rokning.  

 

Broytingin heimilar eisini, at útleigari bæði kann siga upp eina leiguavtalu sambært vanligu 

uppsagnarreglunum og at útleigari kann ógilda eina uppsøgn, vegna at leigarin ikki fær 

viðurskiftini aftur í rættlag.  

 

Hvørt útleigari kann uppsiga ella ógilda eina leiguavtalu veldst um, hvussu umfatandi 

broytingarnar eru. Í tann mun talan er um týðandi og inntrívandi broytingar í leigumálinum, og 

tað er kostnaðarmikið at fáa viðurskiftini aftur í rættlag, gevur hetta ábending um, at talan er 

um ógildan av leiguavtaluni. Er talan um minni týðandi inntriv í leigumálinum kann hetta geva 

ábendingar um, at talan kann vera um uppsøgn sambært § 21, stk. 2, nr. 3.  

 

Tað er leigunevndin, og í seinasta enda dómsvaldið, ið avger nær talan er um broytingar, ið 

heimila ógildan, nær talan er um broytingar, ið heimila uppsøgn sambært § 21, stk. 2, nr. 3 og 

nær talan møguliga er um broytingar sum hvørki heimila ógildan ella uppsøgn.       

 

Somuleiðis verður nýtt stk. 4 sett inn í § 11, ið nágreinar ásetingina í § 26, stk. 2, um at leigari 

ikki kann verða loystur frá leiguavtaluni, fyrr enn leigunevndin hevur góðkent ógildanina. 

 

Til § 1, nr. 10 

(§ 12) 

 

Í § 12, nr. 5 verður staðfest, at útleigari skal hava atgongd til leigaðu hølini fyri at fremja sýn 

sbrt. § 8, stk. 2, tá leigari hevur sagt leigumálið upp.   

 

Eisini verður staðfest, at leigari, ið hevur sagt upp, skal geva útleigara atgongd at vísa fram 

leigaðu hølini til møguligar nýggjar leigarar.  
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Sýn og at vísa leigaðu hølini til møguligar nýggjar leigarar verður tó gjørt eftir avtalu við 

leigara.  

 

Til § 1, nr. 11 

(§ 15) 

 

Leiguavtalur og viðgerð av kærum í leigunevndini eru í høvuðsheitum skrivligar. Í hesum 

sambandi verður § 15 nágreinað soleiðis, at loyvi frá leigara at nýta hølini til annað enn bústað 

krevur eitt skrivligt loyvi frá útleigara.  

 

Skal útleigari geva skrivligt loyvi verður lættari at prógva í, hvønn mun partarnar hava hildið 

seg til tað, ið er  avtalað.  

 

Til § 1, nr. 12 og 13 

(§ 16) 

 

Í § 16, stk. 2 staðfest, at hjúnafelagi ella tann, ið leigarin livir saman við í parlagi, skal geva 

loyvi til at framleiga leigubústaðin um so er, at leigubústaðurin verður nýttur til bústað hjá 

báðum pørtum. Broytingin hongur saman við broytingunum í §§ 19 og 22.  

 

Broytingin hevur við sær, at hjúnafelagi ella tann, ið leigari livir saman við í parlagi, ikki skal 

geva samtykki til framleigu um so er, at partarnir t.d. ongantíð eru fluttir inn í leigumálið, og 

leigumálið tí veruliga ikki er at meta sum bústaður hjá báðum pørtum. 

 

Í § 16, stk. 3 verður staðfest, at ikki bert leigusáttmáli, men eisini innflytingarfrágreiðing skulu 

nýtast í avtalum um framleigu. 

 

Til § 1, nr. 14 

(§ 17) 

 

Broytingin í § 17 hevur til endamáls at staðfesta forboðið ímóti at gera tíðaravmarkaðar 

leiguavtalur við tí endamáli at umganga reglurnar í leigulógini.  

 

Samstundis verður ásetingin um tíðaravmarkaðar leiguavtalur tillagað soleiðis, at leigarar, ið 

hava verið partur av einari tíðaravmarkaðari leiguavtalu, hava framíhjárætt, tá ið leigumálið 

verður leigað út av nýggjum. 

 

Tó verður ásett, at leigari ikki hevur framíhjárætt at leiga um so er, at børn, stjúkbørn ella 

fosturbørn hjá útleigara skulu yvirtaka leigumálið.  

Leigari hevur heldur ikki framíhjárætt at leiga, um leigari hevur verið í mishaldi. Leigari kann 

bert metast at hava verið í mishaldi, um leigunevndin ella dómsvaldið  hevur góðkent ógildan 

ella uppsøgn av leiguavtaluni vegna mishald. Tað er ikki nóg mikið, at útleigari einans førir 

fram, at leigari hevur verið í mishaldi.   

 

At leigari hevur verið í mishaldi, men hevur steðgað mishaldinum innan freist ásetta av 

útleigara, er ikki at meta sum, at leigari hevur verið í mishaldi.  
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Til § 1, nr. 15  

(§ 18) 

 

Í § 18 verður ein málslig villa rættað. 

 

Til § 1, nr. 16 

(§ 19) 

 

Sambært verandi áseting í § 19, stk. 1 kann leigari siga leigumálið upp við 1 mánaðar freist til 

endan av einum mánaði. Leigulógin er ein minimumslóg, ið ásetir minstu treytir fyri 

leiguavtalur millum leigara og útleigara.  

 

Mett verður tískil, at verandi orðing í § 19, stk. 1 er misvísandi. Leigari kann ikki velja, hvørt 

hann heldur 1 mánaða freistina. Sigur leigari leiguavtaluna upp, skal hetta gerast við 1 mánaða 

freist. Víkjast kann ikki frá minstu ásetingunum í leigulógini til skaða fyri leigarar. Útleigari 

kann tí loyva leigara at siga leiguavtaluna upp við minni enn 1 mánaðar freist. Útleigari kann 

tó ikki krevja, at leigari skal siga leiguavtaluna upp við meira enn 1 mánaðar freist. 

 

Í § 19, stk. 2 verður uppsagnarfreistin hjá leigarum, ið leiga frá almennum bústaðafelagi longd 

úr 1 upp í 2 mánaðir.  

 

Higartil er bert eitt alment bústaðafelag í Føroyum, og ásetingin hevur tískil bert ávirkan á 

leigarar, ið leiga frá Bústøðum.  

 

Í tann mun,  fleiri almenn bústaðafeløg verða skipaði, er henda ásetingin somuleiðis galdandi 

fyri tey. 

 

At kommunur veita borgarum uppihald á eldra- og røktarbústøðum sambært løgtingslóg um 

heimatænastu, eldrarøkt v.m. ella landið veitir fólki, ið bera brek, pláss á vardum bústaði 

sambært forsorgarlógini, er ikki at meta sum alment bústaðafelag, ið er fevnt av ásetingini.  

 

Við ásetingini í § 19, stk. 2, sum við hesi broyting verður stk. 3, verður nágreinað, at hjúnafelagi 

ella tann, ið leigarin livir saman við í parlagi, bert skal geva samtykki til at siga upp leigumálið, 

tá ið leigumálið verður nýtt til felags bústað.  

 

Ásetingin hongur saman við heimildini, ið er sett inn í § 22 a. Kravið um, at hjúnafelagi ella 

tann, ið leigari livir saman við í parlagi, skal geva samtykki til at siga leigumálið upp, gevur 

bert meining um viðkomandi hevur rætt at halda áfram í leigumálinum, eisini í øðrum førum 

enn við deyða.  

 

Til § 1, nr. 17 

(§ 19 a) 

 

Sum nýggj áseting verður í § 19 a sett, at leigari, ið leigar frá almennum bústaðafelagi skal 

flyta úr leigumálinum 14 dagar innan, at tveir mánaða uppsagnarfreistin er úti. 

 

Tveir mánaða uppsagnarfreistin í § 19, stk. 2 og ásetingin í § 19 a, ið er ásett fyri leigarar, ið 

leiga frá almennum bústaðafelagi, hongur saman við, at húsaleigan í almennum bústaðafelagi 

er ásett í mun til veruligu útreiðslurnar, og útleiga verður rikin á almengagnligum grundarlagi. 

Almenna bústaðafelagið hevur sostatt ikki vinning av útleiguni.  
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Útlutan av almennum leigubústøðum er umvegis bíðilista. Skriv skulu sendast út til tey ovastu 

á bíðilistanum. Bústaðurin skal eisini vísast fram. Tekur eingin av tilboðnum skulu nýggj skriv 

sendast út, og bústaðurin aftur vísast fram.  

 

Flestu privatu útleigarar eru so mikið smáir, at teir ikki hava somu mannagongd við bíðilista, 

sum almenna bústaðafelagið. Harumframt kunnu privatir útleigarar áseta húsaleiguna soleiðis, 

at hon eisini fevnir um tíðarskeið, har bústaðurin ikki verður leigaður út.   

 

Við at geva almenna bústaðafelagnum meira tíð at finna nýggjar leigarar, kann í størri mun 

sleppast undan, at tað gongur ov long tíð frá uppsøgn og inntil nýggjur leigari kann taka yvir, 

serliga um leigubústaðurin eisini skal umvælast. Við hesum kann sleppast undan, at mistu 

leiguinntøkurnar skulu fíggjast yvir húsaleiguna hjá øllum leigarum.    

 

Sum nýggj áseting verður í § 19 a, stk. 2 sett, at um leigumálið verður leigað út av nýggjum, 

so skal leigari ikki rinda húsaleigu fyri tað tíðarskeiðið, ið leigumálið verður leigað út, áðrenn 

uppsagnartíðin er úti.  

 

Hevur leigari longu rindað húsaleigu fyri alt uppsagnartíðarskeiðið, skal útleigari afturrinda 

leigara teir dagar, ið verða útleigaðir í uppsagnartíðini.   

 

Avger útleigari ikki at leiga leigumálið út av nýggjum, skal leigari ikki rinda leigu frá tí degi, 

leigarin hevur skyldu at flyta út úr leigumálinum.  

 

Parturin, ið ikki skal rindast ella skal afturrindast leigara, er tann prosentpartur av mánaðarligu 

leiguni, ið svarar til talið av døgum, ið leigumálið er leigað út av nýggjum í uppsagnartíðini.  

 

Í § 1, nr. 18, 19 og 20  

(§ 20) 

 

Sambært verandi áseting í § 20, stk. 1 kann  ikki-vinnuligur útleigari siga leigumál upp við 3 

mánaða freist. Leigulógin er ein minimumslóg, ið ásetir minstu treytir fyri leiguavtalur millum 

leigara og útleigara. Víkjast kann ikki frá hesum minstu ásetingunum til skaða fyri leigarar. 

 

Ásetingin í § 20, stk. 1 verður við hesum uppskoti nágreinað soleiðis, at tað sambært 

lógartekstinum er greitt, at við uppsøgn skal ikki-vinnuligur útleigari siga leigara upp við í 

minsta lagi 3 mánaða freist. Sambært leigulógini kann bert víkjast frá minstu krøvunum í lógini, 

tá hetta er til fyrimuns fyri leigara. Ikki-vinnuligur útleigari kann sostatt altíð avgera at siga 

leigara upp úr leigumálinum við longri freist enn 3 mánaðum. 

 

Broytingin í § 20, stk. 3 er einans av málsligum slagi og hevur ikki við sær nakra innhaldsliga 

broyting. 

 

Ásetingin um, at uppsøgn frá útleigara skal vera skrivlig og dagfest verður við hesum uppskoti 

flutt frá stk. 1 til sjálvstøðugt stk. 4 soleiðis, at systematikkurin, sum er  í §§ 19 og 21 verður 

tann sami í § 20. 
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Til § 1, nr. 21, 22 og 23 

(§ 21) 

 

Sambært verandi áseting í § 21, stk. 1 kann vinnuligur útleigari siga leigumál upp við 5 mánaða 

freist.  

 

Leigulógin ein minimumslóg, ið ásetir minstu treytir fyri leiguavtalur millum leigara og 

útleigara. Víkjast kann ikki frá hesum minstu ásetingunum til skaða fyri leigarar. 

 

Mett verður tískil, at verandi orðing í § 21, stk. 1 er misvísandi. Útleigari kann ikki velja hvørt 

hann heldur 5 mánaða freistina ella ei. Hann skal halda 5 mánaða freistina. 

 

Ásetingin í § 21, stk. 1 verður  við hesum uppskoti nágreinað soleiðis, at tað greitt framgongur, 

at við uppsøgn skal vinnuligur útleigari siga leigara upp við í minsta lagi 5 mánaða freist. 

Sambært leigulógini kann bert víkjast frá minstu krøvunum í lógini, tá hetta er til fyrimuns fyri 

leigara. Vinnuligur útleigari kann sostatt altíð avgera at siga leigara upp úr leigumálinum við 

longri freist enn 5 mánaðum.  

 

Sambært verandi áseting í § 21, stk. 2, nr. 1 kann vinnuligur útleigari bert siga leigumálið upp, 

um útleigari sjálvur skal nýta leigumálið at búgva í. Við hesum uppskoti verður ásetingin 

víðkað soleiðis, at vinnuligur útleigari í leigulógarinnar høpi eisini kann siga leigara upp, um 

børn, stjúkbørn ella fosturbørn hjá útleigara skulu nýta leigumálið til bústað.  

 

Til tess at kunna siga leigumál upp sambært § 21, stk. 2, nr. 1 er tað eitt krav, at leigumálið skal 

nýtast til bústað. Tað er sostatt ikki nóg mikið, at bústaðurin bert verður nýttur sum 

tiltaksbústaður hjá útleigara, børnum, stjúkbørnum ella fosturbørnum. 

 

Børn hjá útleigara eru biologisk børn hjá útleigara sjálvum. Hetta uttan mun til hvørt børnini 

eru uppvaksin hjá útleigara.  

 

Stjúkbørn eru børn hjá maka. Hetta uttan mun til hvørt børnini eru uppvaksin hjá útleigara ella 

hjá maka. 

 

Fosturbørn eru børn, ið útleigari ella maki hjá útleigara hava ella hava havt til fosturs sambært 

Barnaverndarlógini, t.e. løgtingslóg nr. 18 frá 8. mars 2005 um barnavernd, sum seinast broytt 

við løgtingslóg nr. 93 frá 6. juni 2017. Talan skal vera um fast uppihald til fosturs og ikki bert 

umlætting í ferium og vikuskiftum. 

  

Fosturbørn eru somuleiðis børn, ið eru ella hava verið í privatari samdøgursrøkt hjá útleigara.  

 

Leigunevndin viðger í høvuðsheitum mál á skrivligum grundarlagi. Tískil skal útleigari, ið 

sigur leigara upp við tí grundgeving, at børn, stjúkbørn ella fosturbørn skulu nýta leigumálið 

til bústað, veita prógv yvirfyri leigunevndini, um so er, at málið verður kært.  

 

Tá talan er um egin børn, kann hetta prógvast við einum dóps- og navnabrævi. Sama er galdandi 

fyri stjúkbørn, ið eru børn hjá maka.  

 

Í § 21 er nýtt stk. 3 sett inn, ið heimilar undantaki frá vanligu uppsagnarreglunum í § 21, stk. 

2, tá talan er um lestrarbústaðir og ungdómsbústaðir. Við hesi áseting kunnu leigarar í 

lestrarbústaði og ungdómsbústaði, umframt vanligu uppsagnarartreytirnar í § 21, stk. 2 verða 



 

23 

 

sagdir úr leigumálinum, um treytirnar fyri tillutan til lestrarbústaðir ella ungdómsbústaðir ikki 

longur eru loknar.   

    

Verandi § 21, stk. 3, verður eftir hesa broyting flutt til stk. 4.  

 

Til § 1, nr. 24 

(§ 22) 

 

Við hesi áseting verður nágreinað, at hjúnafelagi ella partur í parlagi ikki hevur rætt at halda 

áfram í leigumálinum, um leigumálið ikki hevur virkað sum felags bústaður.  

 

Tað er sostatt ikki nóg mikið, at bústaðurin eftir ætlan skuldi virka sum felag bústaður.  

 

Ásetingin um, at hjúnafelagi ella partur í parlagi kann halda áfram í leigumálinum, um leigari 

av onkrari orsøk flytur út, er við hesum tikin úr § 22 og flutt í nýggja § 22 a.  

 

Í § 22 er nýtt stk. 2 sett inn, ið heimilar, at onnur enn hjúnafelagi ella maki kunnu yvirtaka 

leigumálið.  

 

Undanfarna áseting um, at bert makin kundi halda áfram í leigumálinum varð mett ov 

avmarkandi í mun til føroyska familjumynstrið og bústaðarviðurskiftini í Føroyum sum heild.  

 

Við hesi áseting kunnu eitt nú vaksin børn, ið búgva heima hjá foreldrum, verða búgvandi í 

heiminum um foreldrini doyggja ella flyta í vardan bústað. Vardir bústaðir eru bústaðir 

sambært Forsorgarlógini til fólk, ið bera brek, ella sambýli, røktarheim o.l. sambært løgtingslóg 

um heimatænastu, eldrarøkt v.m.  

 

Velja foreldrini av einhvørjari aðrari orsøk at flyta út úr leigumálinum, hava onnur enn 

hjúnafelagi ella maki í parlagi ikki rætt at halda áfram í leigumálinum. Privatur útleigari kann 

tó velja at lata hesi halda áfram í leigumálinum, meðan almenna bústaðafelagið ikki hevur sama 

møguleika, við tað, at upptøka til leigubústað er sambært bíðilista.  

 

“Fastir partar av húskinum” er ikki avmarkandi til bert at fevna um børn hjá leigara. “Fastir 

partar av húskinum” kann eisini fevna um onnur, eitt nú ommu- og abbabørn, systkin ella ein 

og hvønn annan, ið er at meta sum fastbúgvandi saman við leigara. Í føroyska samfelagnum er 

ikki óvanligt at t.d. systkin búgva saman. 

 

Ásetingin er somuleiðis ætlað at fevna um støður, har t.d. vaksið barn velur at flyta inn til 

foreldrini eftir, at hesi eru flutt inn í leigubústaðin fyri at hjálpa teimum á ellisárum ella í 

sambandi við sjúkutilburð. Tá er krav, at viðkomandi veruliga skal búgva á leigumálinum og 

skal hava búð í eitt ár. Kravið um eitt árs bústaðartíð er fyri at umganga, at reglurnar verða 

misnýttar. Tað er sostatt ikki nóg mikið, at viðkomandi bert flytur adressuna uttan veruliga at 

flyta inn, ella at viðkomandi uppiheldur sær hjá foreldrunum allan dagin, men hevur fastan 

bústað aðra staðni. 

 

Eitt árar kravið kann tykjast órímiligt fyri t.d. vaksið barn, ið er flutt úr útlondum og heim at 

hjálpa foreldri, men har foreldrið doyr ella flytur á røktarheim, innan eitt ár er farið. Tískil er 

heimild sett inn, at útleigari kann veita undantak frá eitt árar kravinum í serligum føri.  

 



 

24 

 

Ikki almennur útleigari kann altíð avgera at geva leigara betri rættindi enn ásett í lógini.  

Heimildin skal tí serliga síggjast sum ein møguleiki hjá almennum bústaðafelagi til í serligum 

føri at víkja frá bíðilistanum. 

 

Ásetingin í § 22, stk. 3 avmarkar rættin at halda áfram í leigumáli um leigari doyr ella av aðrari 

orsøk flytur út.  

 

Ynskir hjúnafelagi ella annar, ið leigarin livir saman við, at halda áfram í leigubústaðnum, og 

leigumálið verður nýtt til felags bústað eftir samtykki frá útleigara, skal tann, ið heldur áfram í 

leigumálinum, somuleiðis lúka treytirnar, ið útleigari setti fyri at fáa leigumálið. Er talan t.d. 

um lestrarbústað, skal viðkomandi vera lesandi ella í yrkislæru.  

 

Somuleiðis kunnu onnur enn hjúnafelagi ella partur í parlagi bert halda áfram í leigumáli, ið er 

ætlað til fólk yvir ávísan aldur. Her verður serliga hugsað um seniorbústaðir til fólk eldri enn 

t.d. 60 ár. Kunnu onnur í húskinum yvirtaka ein bústað ætlaður hesum málbólki, er hugsandi 

at endamálið við at skipa 60+ bústaðir eftir stuttari tíð verður útholað.   

 

Til § 1, nr. 25 

(§ 22a) 

 

Sum nýggj áseting verður í § 22 a nágreinað, hvussu avgerð verður tikin um, hvør partur í 

hjúnabandi ella øðrum parlagi kann halda áfram í leigumálinum, um leigari velur at flyta út.  

 

Sambært stk. 1 kunnu partarnir í hjúnabandi ella parlagi avtala hvør teirra, ið heldur áfram í 

leigumálinum.  

 

Stk. 2. Eru partarnir í hjúnabandinum ikki samdir um, hvør kann halda áfram í leigumálinum, 

kann rætturin taka støðu til spurningin í sambandi við dóm um hjúnaskilnað, í sambandi við 

dóm um at ógilda eitt hjúnaband ella í sambandi við loyvi (resolutión) um sundurlesing. 

 

Stk. 3. Er talan um fólk í parlagi kann, tá serlig atlit tala fyri hesum, eitt nú atlitið til børn undir 

18 ár, málið leggjast fyri rættin um, hvør teirra kann halda áfram í leigumálinum. Stk.  3 er ikki 

úttømandi skilt á tann hátt, at tað kunnu vera onnur serlig viðurskifti enn børn undir 18 ár, ið 

tala fyri, hvør av pørtunum kann halda áfram í leigumálinum. Hesi atlit eru tó upp til rættin at 

avgera.   

 

Sum nýggj áseting verður sett í § 22 a, stk. 4, at í tann mun, at tað verður sett sum treyt fyri 

leigu, at viðkomandi er limur í bústaðafelagi, tað veri seg almennum ella privatum 

bústaðafelagi, so skal tann, ið heldur áfram í leigumálinum, somuleiðis gerast limur í 

bústaðafelagnum.  

 

Til § 1, nr. 26 

(§ 23) 

 

Broytingin í § 23, stk. 3 hevur bert eitt lógartekniskt endamál, ið er at nágreina munin í 

lógartekstinum ímillum uppsøgn og ógildan av leiguavtalu. Við hesi broyting kann leigari 

ógilda heldur enn uppsiga eina leiguavtalu vegna týðandi mishald ella svikagerð frá útleigarans 

síðu.  
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Munur er á, at leigari kann siga eina leiguavtalu upp vegna týðandi mishald og svikagerð frá 

útleigara, og at leigari kann ógilda eina leiguavtalu av somu orsøk.  

 

At ógilda eina leiguavtalu er meira víðfevnt enn at siga eina leiguavtalu upp. Við ógildan verður 

leigari loystur frá sínum skyldum alt fyri eitt, mótvegis einari uppsøgn har leigari ikki kann 

verða loystur frá sínum skyldum, fyrr enn vanliga uppsagnarfreistin er farin, ið er 1 mánaði og 

til endan av mánaðinum.  

 

Ein leigari kann siga eina leiguavtalu upp. Leigari skal tá bert halda uppsagnarfreistina á 1 

mánað til endan av mánaðinum.  

 

Alt eftir hvussu týðandi mishaldið ella svikagerðin hjá útleigara er, kann leigunevndin 

góðkenna eina ógildan frá leigarans síðu. Metir leigunevndin ikki, at tala er um týðandi mishald 

ella svikagerð, eigur leigunevndin ikki at góðkenna ógildanina, og má leigarin siga upp 

sambært vanligu reglunum.  

 

Er útleigari ikki samdur í ógildanini, kann útleigari leggja málið fyri rættin.  

 

Til § 1, nr. 27 

(§ 23a) 

 

Við hesum uppskoti er nýggj § 23 a sett inn í leigulógina. Ásetingin er ein ordansregla, ið hevur 

til endamáls at nágreina nakrar støður, tá leigari er í mishaldi.  

 

Sambært upprunaligu ásetingini er leigari í mishaldi, tá hann ikki heldur treytirnar í leigulógini 

og leigusáttmálanum. Henda ásetingin er framvegis galdandi. Reglur um t.d. húsdjór kunnu 

vera í leigusáttmálanum. Eisini kann útleigari hava húsreglur, ið t.d. áseta, nær friður skal valda 

og reglur fyri felagsrúmum, parkeringsøki o.a.  

 

Útyvir verandi viðurskifti nágreinar § 23 a, stk. 2 nakrar støður, har atferð og atburður leigarans 

er at meta sum mishald. Ásetingin nágreinar nakrar ávísar støður, eins og ásetingin hevur eina 

samliáseting, ið sigur, at leigari er í mishaldi, tá hann í aðramáta enn nevnt hevur atferð, ið elvir 

til ampa.  

 

Brýtur leigari eitt nú politiviðtøkurnar á leigumálinum, má hetta metast at vera brot á 

ordanregluna í § 23 a. 

 

Ein leigari er í mishaldi uttan mun til hvar í bygninginum, hann fremur mishaldið t.e. í 

uppgongini, í felagshølum ella á vitjan í øðrum íbúðum. Fremur leigari t.d. grova sjikanu ella 

harðskap mótvegis øðrum leigarum ella útleigara uttanfyri bygningin, kann hetta møguliga 

grunda uppsøgn ella ógildan av leiguavtaluni.   

 

§ 23 a, stk. 3 staðfestir, at leigari hevur ábyrgd fyri, at húsfólk ella fólk, ið koma á vitjan í 

bygninginum, hava eina hóskandi atferð. Ásetingin í § 23 a, stk. 3 skal síggjast í samanhangi 

við ásetingina í § 12, nr. 3, ið sigur, at leigari hevur skyldu at endurrinda fyri skaða, sum leigari 

ella húsfólk ella gestir teirra fremja á leigaðu hølini. 

 

Ásetingin í § 23 a svarar til ásetingina í § 79 a í donsku lejeloven. 
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Til § 1, nr. 28 

(§ 24) 

 

Ásetingin í § 24 fevnir um hvørjar heimildir útleigari hevur í sambandi við, at leigari er í 

mishaldi.  

 

Upprunaliga § 24, stk. 1 er við hesi broyting flutt upp í § 23 a, ið fevnir um, nær leigari er í 

mishaldi.  

 

§ 24, stk. 1 samsvarar við upprunaliga stk. 2, og er ásetingin um, at útleigari kann geva leigara 

8 daga freist at steðga mishaldinum óbroytt.  

 

§ 24, stk. 2 er nýggj áseting. Heimildin skal setast í samband við vanligu obligatiónsrættarligu 

meginregluna, ið sigur, at avtalur bert kunnu ógildast, um týðandi orsøkir eru til tess og í 

samband við proportionalitetsprinsippið. Er heimild ikki fyri at ógilda eina leiguavtalu vegna 

mishald, kann vera møguligt at siga leiguavtaluna upp sambært § 21, stk. 2, nr. 3, um týðandi 

orsøkir gera tað umráðandi fyri útleigara at verða loystur frá leigumálinum.  

 

Er mishaldið av slíkum slag, at talan hvørki er um at ógilda ella uppsiga eina leiguavtalu vegna 

mishald, hevur vinnuligur útleigari sambært upprunaligu ásetingini ikki fleiri heimildir. Ikki-

vinnuligur útleigari kann siga leigara upp uttan grundgeving.  

 

Við hesi áseting fáa útleigarar fleiri møguleikar at áleggja rættarligar fylgjur í sambandi við 

mishald leigarans, og kunnu tí eisini hesi minni mishaldini í størri mun leggjast til grund í seinni 

málum. Sambært § 24, stk. 4 skal leigunevndin góðkenna, at útleigari gevur leigara ávaring 

ella ger leiguavtaluna treytaða. Tað er eins og í øðrum málum útleigari, ið skal lyfta 

próvbyrðuna fyri, at leigari er í mishaldi.  

 

Í § 24, stk. 3 er sett inn, at útleigari, umframt at uppsiga eina leiguavtalu, eisini kann ógilda 

eina leiguavtalu. Ikki alt mishald er so týðandi, at hetta kann grunda, at leiguavtalan verður 

ógildað.     

 

§ 24, stk. 3 skal síggjast í samanhangi við § 21, stk. 2, nr. 3, ið sigur, at vinnuligur útleigari 

kann siga leigara upp við 5 mánaða freist til endan av einum mánaði, tá týðandi orsøkir annars 

gera tað umráðandi fyri útleigara at verða loystur frá leigumálinum. Talan kann vera um 

viðurskifti, sum eru av slíkum slagi, at tey ikki heimila at ógilda leiguavtaluna, men har tey 

samstundis eru av slíkum slagi, at tað eru týðandi orsøkir hjá útleigara at verða loystur frá 

leigumálinum.  

 

Ikki-vinnuligur útleigari kann í staðin fyri at ógilda eina leiguavtalu vegna mishald heldur velja 

at siga leigara upp við 3 mánaða freist, við tað at ikki-vinnuligur útleigari ikki nýtist at 

grundgeva fyri uppsøgnini. 

 

Eisini kann vinnuligur útleigari altíð velja at siga leigara upp sambært § 21, stk. 2, nr. 3 heldur 

enn at ógilda leiguavtaluna.  

 

Í § 24, stk. 3 er staðfest, at ynskir útleigari at ógilda ella uppsiga eina leiguavtalu vegna mishald 

leigarans, ella at geva leigara ávaring ella gera leiguavtaluna treytaða, fær tílík rættarlig fylgja 

ikki virknað, fyrr enn hon er góðkend av leigunevndini.  
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At leigari í lestrarbústaði ella ungdómsbústaði ikki longur lýkur treytirnar fyri at búgva í 

lestrarbústaði ella ungdómsbústaði er ikki at meta sum mishald, og tí verður staðfest, at 

leigunevndin ikki skal góðkenna uppsagnir á hesum grundarlagi. Verður leigari í lestrarbústaði 

ella ungdómsbústaði uppsagdur av órøttum vegna manglandi lestrarvirkni kann leigari kæra 

málið til leigunevndina. 

 

Tað er útleigari, ið hevur próvbyrðuna fyri leigunevndini.   

 

At ógilda eina leiguavtalu ella at uppsiga leigara við tí grundgeving, at týðandi orsøkir eru fyri, 

at útleigari verður loystur úr leigumálinum, er rættiliga inntrívandi. Tað er sostatt umráðandi, 

at próvbyrðan verður lyft á nøktandi hátt.   

 

Kann útleigari ikki lyfta próvbyrðuna, hevur hann møguleika at leggja málið fyri rættin 

soleiðis, at rætturin kann kalla inn møgulig vitni og eisini sýna leigumálið.  

Til § 1, nr. 29 

(§§ 24 a, 24 b, 24 c og 24 d) 

 

Sambært hesi áseting verður eftir kapittul 5 settur inn nýggjur kapittul 5 a við yvirskriftini 

“Almenn viðurskifti” . 

 

§ 24 a: 

Sum nýggj § 24 a verður heimild givin kommununum at gera eina skrá yvir leigubústaðir, ið 

lúka lógarásett krøv til bústað sambært § 9, stk. 1 í leigulógini.  

 

§ 9, stk. 1 er soljóðandi: “Útleigari hevur ábyrgdina av, at leigubústaðurin lýkur lógarásett krøv 

til bústaðarbygging, brunatrygd o.a.” 

 

Tá ið leigulógin varð smíðað í síni tíð, vórðu ikki krøv sett í lógina um, hvat kundi leigast út til 

bústað. Heldur var víst til, at leigubústaðir skuldu lúka lógarásett krøv til bústað. Tað eru tær 

reglur, ið vóru galdandi, tá ið bústaðurin varð bygdur ella umbygdur. 

 

Kommunur kunnu áseta reglur um bygging í kommunalu byggisamtyktini. Sambært 

býarskipanarlógini er tað tó í stóran mun upp til einstaka kommunustýrið at áseta, hvussu 

ymisku økini skulu nýtast, og hvørji krøv skulu vera galdandi fyri ymisku byggingina í 

kommununi. Rættuliga ymiskt er kring landið, hvussu ásetingarnar í kommunalu 

byggisamtyktunum eru orðaðar.  

 

Tó er í § 5 í býarskipanarlógini, t.e. løgtingslóg nr. 13 frá 21. mai 1954 um býarskipanir og  

byggisamtyktir, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 19 frá 18. mars 2013, nágreinað, hvørjar  

reglur og hvørji viðurskifti skulu verða regulerað í eini byggisamtykt. Sambært § 5, stk. 4, nr. 

5 í løgtingslóg um býarskipanir og byggisamtyktir, skal ein kommunal byggisamtykt fevna um  

húsasmíð viðvíkjandi byggihátti og bruna- og heilsuumstøðum o.s.fr., har nevnt skal verða,  

um rúmini eru ætlað at vera í, at arbeiða í ella at búgva í o.s.fr.  

 

Hesar reglur eru ikki galdandi fyri einfamiljuhús og samanbygd íbúðarhús við lodrættum marki 

ímillum.  Reglurnar eru tí galdandi fyri fleirfamiljuhús, og har íbúðirnar hava vatnrætt mark 

ímillum sín.  
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Eisini eru reglur um brunatrygd og brunaverju ásettar sambært løgtingslóg nr. 61 frá 15. mai 

2012 um tilbúgving, (sum setir løgtingslóg  um eldsbruna úr gildi) eins og reglur um el-

innleggingar o.a. sambært løgtingslóg nr. 134 frá 10. juni 1993 um sterkstreymsútbúnað og 

løgtingslóg nr. 142 frá 10. juni 1993 um løggilding av elinnleggjarum v. m., sum seinast broytt 

við løgtingslóg nr. 75 frá 25. mai 2009 .    

 

1. januar 2013 kom í gildi løgtingslóg nr. 60 frá 15. mai 2012 um at byggja bygningar o.a., ið 

fevnir um nýbygging, umvæling, umbygging, afturatbygging umframt broyting í nýtslu av 

bygningum. 

Sambært § 17 í løgtingslógini er ásett at tað, ið bygt, umbygt, umvælt ella broytt verður, kann 

ikki takast í nýtslu, fyrr enn kommunala byggieftirlitið hevur staðfest, at bygningurin lýkur 

ásetingar í hesi lóg og ásetingar, ásettar við heimild í hesi lóg, og treytir, ásettar í 

byggiloyvinum við heimild í góðkendari byggisamtykt ella við heimild í hesi lóggávu.  

Eftir 1. januar 2017 er nýggj byggireglugerð 2017, FBR17, t.e. kunngerð nr. 72 frá 27. juni 

2016 um bygningskunngerð 2017 (BK17) sett í gildi, ið setir enn fleiri og nágreinaði krøv til 

alla nýbygging, umbygging, umvæling og afturatbygging. Eitt nú setir byggireglugerðin krøv 

til, at bústaðir skulu vera tíðarhóskandi og nøktandi í stødd og innrætting, eins og bústaðir skulu 

lúka krøv til eitt nú hædd á rúmum, dagsljós, bjargingarop og larm.  

 

Byggireglugerðin fevnir sostatt um fleiri viðurskifti, ið krøv ikki hava verið sett til áður, tá 

um bústaðabygging ella umbygging ræður. 

 

Alt eftir nær leigubústaðurin er frá, og hvar bústaðurin stendur, kunnu ymiskar reglur vera 

galdandi fyri einstøku leigubústaðirnar. 

 

Tað verður ikki mett rímiligt, ella at vera í samsvari við ta linju, ið longu er løgd í leigulógini, 

at seta krøv um, at allir leigubústaðir skulu lúka nútíðarkrøv til bústað.  Hetta eisini serliga sæð 

í ljósinum av tí stóra tørvinum, ið er á leigubústøðum.  

 

Kommunurnar eru almenni byggimyndugleikin, og tí verður tað mett mest nærliggjandi, at tað 

eru kommunurnar, ið fáa heimild at gera eina almenna skrá yvir góðkendar leigubústaðir.  

 

Kommununum verður ikki við hesum uppskoti álagt at gera eina almenna skrá yvir góðkendar 

leigubústaðir, men fáa eina heimild soleiðis, at tær sjálvar kunnu avgera í hvønn mun ein tílík 

byggiskrá skal gerast, og hvussu henda skráin skal gerast.  

 

Í mun til hvørjar upplýsingar skráin kann fevna um, er heimildin í § 24 a, stk. 2 avmarkað til 

bert at fevna um adressuna á leigumálinum, navn og adressu hjá tí, ið eigur leigubústaðin, eins 

og upplýsingar um í hvønn mun leigubústaðurin, heilt ella lutvíst er bygdur, umbygdur ella 

umvældur sambært teimum lógarásettu krøvum, ið tá vóru galdandi fyri bústaðabygging, 

brunatrygd o.a.   

Heimildin er avmarkandi soleiðis, at aðrar persónsupplýsingar enn hesar ikki kunnu skrásetast 

uttan, at samtykki er fingið frá tí, ið verður skrásettur.  

 

At upplýsingar verða savnaðar saman og settar í eina almenna skrá, er at meta sum ein viðgerð 

av persónsupplýsingum, fevnd av persónsupplýsingarlógini, t.e. løgtingslóg nr. 73 frá 8. mai 

2001.  
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Hóast ásetingin heimilar skráseting av ávísum upplýsingum uttan samtykki, eru 

persónsupplýsingarlógin og trygdarkunngerðin enn galdandi fyri viðgerðina av 

persónsupplýsingunum, hóast rættarliga grundarlagið fyri viðgerðini av hesum 

persónsupplýsinguverður lógarheimilað. Eitt nú eru almennu meginreglurnar fyri viðgerð av 

persónsupplýsingum, sum nevndar í § 8 í persónsupplýsingarlógini, undir hesum krav um at 

veita skrásetta kunning, krav um sakligt endamál, og at seinni viðgerð altíð skal samsvara 

upprunaliga endamálinum, framvegis galdandi.  
 

Tað, at skráin m.a. rúmar upplýsingar um, hvørt leigubústaðurin heilt ella lutvíst er bygdur, 

umbygdur ella umvældur sbrt. lógarásettum krøvum fyri bústaðabygging, brunatrygd o.a., ger, 

at skráin kann hugsast at fara at innihalda viðkvæmar persónsupplýsingar sbrt. 

persónsupplýsingarlógarinnar § 2, nr. 9, tí lýkur ein bústaður ikki lógarásett krøv, kann talan í 

prinsippinum vera um revsiverd viðurskifti hjá útleigara.  

 

Ásetingin í § 24a er sostatt at meta sum ein lógarheimild at viðgera viðkvæmar eins væl og 

vanligar persónsupplýsingar. Ásetingin er rættarliga grundarlagið fyri viðgerðini av 

persónsupplýsingunum, og viðgerðin kann fara lógliga fram uttan mun til, um hin skrásetti 

hevur givið sítt samtykki til viðgerðina.  

 

Lógarheimildin ber afturat hesum við sær, at kommunurnar við atliti til skránna verða 

undantiknar kravinum um viðgerðarloyvi frá Dátueftirlitinum í sambandi við viðgerð av 

viðkvomum persónsupplýsingum, tí hjá almennum stovnum krevst einki loyvi at viðgera 

viðkvæmar persónsupplýsingar, tá ið viðgerðin hevur heimild í lóg, sbr. § 3, nr. 3 í kunngerð 

nr. 124 frá 19. september 2011 um fráboðanarskyldu og undantøk frá reglunum um 

viðgerðarloyvi.  

 

Viðgerðin av persónsupplýsingunum skal tó framvegis lúka øll onnur krøv til viðgerð, sum 

løgtingslóg nr. 73 frá 8. mai 2001 um viðgerð av persónsupplýsingum inniheldur, undir hesum 

t.d. vanlig krøv til viðgerð sbrt. lógarinnar § 8 og kravið um trygdarfyriskipan sbrt. § 31, sbr. í 

hesum sambandi eisini kunngerð nr. 28 frá 27. februar 2003 um trygd í sambandi við viðgerð 

av persónsupplýsingum 

Fleiri eldri sethús verða leigaði út. Hesir bústaðir eru helst bygdir í eini tíð, tá ið lítil ella eingi 

krøv vóru til bústaðabygging, brunatrygd o.a., eins og byggimálið í kommununi, um nakað mál 

hevur verið,  ikki longur er til taks. Ásetingin í § 24 a, stk. 3 áleggur, at skráin eisini skal fevna 

um hesi viðurskifti. 

 

Um kommuna velur at gera eina skrá yvir góðkendar leigubústaðir, má útleigari somuleiðis 

hava eina skyldu at lata leigubústaðin skráseta. Henda skyldan verður staðfest í § 24 a, stk. 4. 

Tó verður heimilað, at kommunan í serligum førum kann veita undantak frá, at útleigari verður 

skrásettur í einari almennari skrá. Sum dømi kann hugsast, at leigubústaðir einans eru ætlaðir 

at verða útleigaðir til børn ella familju leigarans. Eins og við vanligum leigubústøðum er 

umráðandi, at eisini hesir leigubústaðir lúka lógarásett krøv til bústað, men útleigari kann hava 

ein áhuga í, at hesir leigubústaðir ikki eru sjónligir í einari almennari skrá.     

 

Kommunan kann tó í serligum førum veita undantak frá hesi almennu skrásetingarskyldu, eitt 

nú um leigubústaðurin bert verður leigaður út til familju og ikki er atkomuligur hjá øðrum 

leigarum. 
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Somuleiðis verður staðfest í § 24 a, stk. 4, at útleigari hevur skyldu at geva kommununi atgongd 

at sýna bústaðin, í tann mun hetta er neyðugt í sambandi við viðgerð av góðkenning av 

leigubústaðnum.  

 

Kommunan kann tó ikki bert møta upp og krevja at fáa atgongd at sýna leigubústaðin, men 

kommunan skal biðja um tíð til sýn.   

 

§ 24 b: 

Avtala er gjørd millum Almannamálaráðið og Bústaðir um, at Almannaverkið hevur 

ávísingarrætt til 5. hvørja íbúð til bústaðarsosial endamál.  

 

Við ásetingini í § 24 b verður staðfest, at Almannaverkið kann ávísa í minsta lagi 5. hvørja íbúð 

til bústaðarsosial endamál. Ásetingin hevur eitt minsta mark, men samstundis kann avtala 

gerast um eitt hægri tal enn 5. hvør íbúð í samsvari við, at útboðið av almennum leigubústøðum 

veksur.  

 

At hava ein bústað er grundarlagið undir sømiligari menniskjaligari tilveru. Ásetingin er liður 

í Housing First meginregluni, ið m.a. hevur við sær, at tað at hava ein bústað er ein 

mannarættur, eins og hjálpin byrjar við einum bústaði. At fólk hava ein bústað er grundarlagið 

undir m.a. at fáa sálarsjúkur meira støðugar og at betra um sosialar trupulleikar.  

 

Bústaðarsosialur tørvur kann vera eitt rættiliga breitt hugtak. Men við tað, at útboðið av 

leigubústøðum í Føroyum enn er avmarkað er ikki møguligt, at tað almenna kann viðvirka til 

at veita øllum ein bústað, ið hava ein bústaðartørv.  

Út frá hesum hevur Almannamálaráðið gjørt leiðreglur fyri, nær Almannaverkið kann royna 

at hjálpa teimum, ið hava ein serligan bústaðarsosialan tørv og tí ikki fáa útvegað sær bústað 

á jøvnum føti við onnur.  Tí verður eisini staðfest við lóg, at tað er landsstýrismaðurin, ið ger 

leiðreglur fyri, nær talan er um bústaðarsosial endamál.  

  

Bústaðarsosialur tørvur kann standast av heilsuligum ávum t.d. um ein í húskinum er úti fyri 

sjúku ella vanlukku, ið ger at viðkomandi má flyta í annan meira hóskandi bústað. Sum dømi 

kann nevnast eldri fólk, ið av heilsuligum ávum ikki longur megna at búgva í egnum húsum. 

Fólk, ið fáa barn við breki, ella maki, ið hevur fingið heilaskaða, og sum ger, at núverandi 

umstøður ikki eru nøktandi og tørvur tí er á brek- ella eldravinaligum bústaði, ella at bráðfeingis 

tørvur er á bústaði nærhendis sjúkrahúsi.  

Eisini kann hugsast persónar, ið vegna brek hava tørv á serligt innrættaðum bústaði og sum 

vegna sítt brek ikki hava møguleika at útvega sær sín egna bústað. Talan er eitt nú um fólk 

við rørslutarni ella fólk, ið eru blind.  

Eisini kunnu sosialar orsøkir vera til, at fólk ikki megna at útvega sær bústað á jøvnum føti 

við onnur. Dømi um tað eru: 

 Persónar, ið ikki megna at fasthalda ein bústað og eru fastlæstir í einari sosialari 

støðu, ið teir ikki kunnu koma úr vegna vantandi bústaðarmøguleikar 
 Persónar, ið ikki hava nógvar persónligar ressursir og sum tørva hjálp at fáa skipaði 

viðurskifti 
 Ung fólk yvir 18 ár, ið hava verið sett heiman, og sum ikki longur eru undir 

barnavernd, men skulu standa á egnum beinum 
 Persónar, ið hava tørv á stovnslíknandi fyriskipan í egnum heimi 
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Fortreytin fyri, at Almannaverkið kann ávísa til ein bústað vegna bústaðarsosialan tørv er, at 

fólk megna at búgva í sjálvstøðugum bústaði.  

Skipanin, at Almannaverkið kann ávísa vegna serligan bústaðarsosialan  tørv, hevur nøkur ár á 

baki. Bæði Almannaverkið og Bústaðir hava víst á, at tørvur er á heimild fyri, at 

Almannaverkið kann rinda húsaleigu frá tí, at bústaðurin er tøkur at flyta inn í, og inntil leigarin 

veruliga flytur inn. Tað kunnu vera fleiri viðurskifti, ið hava við sær, at leigarin ikki flytur inn 

í bústaðin beinanvegin. Oftast hava hesir borgarar útreiðslur til bústað og hava ikki ráð at rinda 

dupulta húsaleigu.  

Eisini hevur tað víst seg, at borgarar, ið Almannaverkið ávísir til bústað vegna serligan 

bústaðarsosialan tørv, kunnu fara við leigumálinum soleiðis, at útreiðslurnar at seta leigumálið 

í stand eftir, at borgarin er fluttur út, røkka út yvir tað, ið leigarin hevur rindað í depositum.  

Fyri at Almannaverkið framvegis kann ávísa hesum borgarum leigubústað, og fyri at 

útreiðslurnar av hesum ikki skulu førast yvir á aðrar leigarar umvegis eina hækking í 

húsaleiguni, er neyðugt, at Almannaverkið fær heimild at rinda fyri húsaleigu, inntil leigarin er 

fluttur inn, og at Almannaverkið somuleiðis fær heimild at rinda Bústaðum fyri tann skaða, ið 

leigarin hevur framt á leigumálið. 

 

Almannaverkið kann sostatt ikki rinda fyri manglandi húsaleigu, eftir at, leigari er fluttur inn í 

leigumálið. Hevur leigari,  ið er ávístur av Almannaverkinum, ikki rinda sína húsleigu 8 dagar 

eftir, at freistin er farin, kann Bústaðir venda sær til Almannaverkið, ið síðan kann hjálpa 

borgaranum at fáa viðurskiftini í rættlag.  

Sambært hesi áseting skal almenna bústaðafelagið fyrst royna at heinta peningin inn frá 

viðkomandi borgara. Fær almenna bústaðafelagið ikki heintað peningin inn frá leigaranum, so 

kann bústaðafelagið venda sær til Almannaverkið.  

 

Kemur leigari, ið Almannaverkið hevur ávíst bústað, í mishald vegna eitt nú vantandi 

húsaleigu, eigur almenna bústaðafelagið eftir, at 8 daga freistin í leigulógini er farin, at venda 

sær til Almannaverkið skjótast tilber. Hetta fyri, at Almannaverkið skjótast møguligt kann 

minka um útreiðsluna, og veita borgaranum neyðuga stuðulin at fáa síni viðurskifti í rættlag.  

 

Almenna bústaðafelagið hevur møguleika at fara í rættin fyri at innheinta skuldina frá 

leigaranum. Almannaverkið kann tó avgera at rinda skuldina hjá leigara, áðrenn málið kemur 

so langt. Fer almenna bústaðafelagið í rættin við málinum, uttan at tað eydnast at heinta 

peningin inn, so heftir Almannaverkið eisini fyri sakarmálskostnaðin av rættarmálinum.  

 

Rindar Almannaverkið pening, ið leigari skyldar almenna bústaðafelagnum, kann 

Almannaverkið heinta peningin innaftur frá leigara í tann mun, leigari verður førur fyri at rinda. 

Hesi krøv koma undir vanligu fyrningarreglurnar.     Talan er um stakútreiðslur, ið mett verður 

kunnu berast av § 15 í forsorgarlógini. 

 

§ 24 c: 

Sambært verandi reglum kunnu leigubústaðir skipast til ein og hvønn málbólk. Tó eru vanligu 

uppsagnarreglurnar í lógini galdandi.  

 

Skal víkjast frá vanligu uppsagnarreglunum í leigulógini, skal heimild vera fyri hesum.  
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Lestrarbústaðir sambært leigulógini fevna um sjálvstøðugar íbúðir ella kømur við felags køki 

og stovu. Talan er um bústaðir, ið tann lesandi ræður yvir alt árið, tó so leingi viðkomandi lýkur 

krøvini.  

 

Skúlaheim, næmingaheim o.l., ið næmingar bert kunnu nýta, tá skúlagongd er, eru ikki fevnd 

av hugtakinum lestrarbústaðir í leigulógarinnar høpi. Vanligu treytirnar í leigulógini eru ikki 

hóskandi til hesi skúlaheim. Sum dømi uppá hesi heim kunnu nevnast heimini, ið hoyra til 

Húsarhaldsskúla Føroya, Ítróttaháskúlan og Tekniska Skúla.      

 

Verða leigubústaðir skipaðir sum lestrarbústaðir er tað úleigari, ið avger, hvør málbólkurin er, 

sum skal búgva í lestrarbústøðunum. Hetta kann t.d. vera lesandi á miðnámi, lesandi á hægri 

lestri ella persónar í yrkislæru. 

 

Lestrarbústaðir kunnu skipast í privatum og í almennum høpi. Verða lestrarbústaðir skipaðir í 

samstarvi við Mentamálaráðið, so er tað Mentamálaráðið, ið ásetir, hvørjar treytir skulu vera 

galdandi fyri upptøku.  

 

Í § 24 c, stk. 3 er heimild til at siga leigara í lestrarbústaði upp, um viðkomandi ikki longur 

lýkur treytirnar fyri at búgva í lestrarbústaðnum. Vanligu uppsagnarreglurnar í § 17 og § 21 

eru eisini galdandi fyri lestrarbústaðir.  

 

Orsøkin til 1 mánaðar uppsagnarfreistina er, at flest lesandi eru liðug at lesa um summarið. 

Sostatt kunnu tey nýggju lesandi flyta inn samstundis, sum lesnaðurin byrjar. Harumframt veit 

ein lesandi treytirnar fyri at búgva í einum lestrarbústaði, umframt at viðkomandi veit, nær 

lesturin væntandi er liðugur.   

 

Ynskir útleigari at tryggja sær, at lesandi flyta út mánaðin eftir, at lesturin er lokin, kann 

útleigari biðja tey lesandi upplýsa, nær lesturin eftir ætlan verður liðugur.   

 

Útleigari, ið setir krav um lestrarvirkni ella yrkislæru skal, fyri at kunna siga leigara upp 

sambært § 24 c, stk. 3 ansa eftir, at treytirnar fyri tillutan av lestrarbústaði verða hildnar.    

 

Til tess at tryggja at leigarar lúka treytirnar fyri at búgva í lestrarbústaði, kann útleigari sambært 

§ 24 c, stk. 4  krevja prógv fyri lestrarvirkni ella yrkislæru. Tað er ikki ásett í lógini, hvussu 

ofta prógv skal veitast. Útleigari kann sostatt sjálvur avgera, hvussu ofta viðkomandi vil krevja 

prógv fyri lestrarvirkni ella yrkislæru. Útleigari má tó áhaldandi tryggja, at treytirnar eru 

loknar, um útleigari ætlar at siga leigara upp vegna manglandi lestrarvirkni ella yrkislæru. 

 

Verða lestarbústaðirnar skipaðir í samstarvi við Mentamálaráðið, er tað Mentamálaráðið, ið 

avger, hvussu ofta lestrarvirkni ella yrkislæra skal prógvast.  

 

Í § 22, stk. 3 er ásett, at maki ella fastir partar av húskinum bert kunnu halda áfram í einum 

lestrarbústaði, um viðkomandi lýkur treytirnar at fáa tillutan ein lestrarbústað. Kravið í § 22 

um, at leigumálið skal hava virkað sum bústaður hjá báðum pørtum í parlagnum er somuleiðis 

galdandi fyri lestrarbústaðir.  

 

§ 24 d:  

Ungdómsbústaðir sambært § 24 d eru bústaðir til ung fólk undir ávísan aldur. Alt eftir hvat 

endamálið við bústaðnum er, kunnu ungdómsbústaðir skipast til ung undir ávísan aldur, til ung, 

ið hava sosialar avbjóðingar, ung, ið bera brek, uttan at hesi hava tørv á at búgva í vardum 
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bústaði e.l. Ungdómsbústaðir skipaðir sambært leigulógini eru tó ikki meta við bústaðir 

skipaðir sambært forsorgarlógini.  

 

Lestrarbústaðir og ungdómsbústaðir kunnu skipast í einum og sama bygningi.  

 

Verða ungdómsbústaðir skipaðir eftir avtalu við Almannamálaráðið, er tað Almannamálaráðið, 

ið ásetir treytirnar fyri upptøku. Somuleiðis kann leigari, um hann ikki longur lýkur treytirnar 

fyri at búgva í ungdómsbústaði, verða uppsagdur sambært § 24 d, stk. 3. 

 

Víst verður annars til serligu viðmerkingarnar til § 24 c.  

 

Til § 1, nr. 30 

(§ 25) 

 

Broytingin í § 25, stk. 2 hevur til endamáls at tillaga heimildina til veruleikan. At seta sum 

krav, at limir í leigunevndini skulu hava kunnleika til leiguvirksemi er eitt krav, ið verður 

torført at røkka.   

Einstakir advokatar hava møguliga nomið sær onkra vitan innan leigurætt. Annars eru tað tey, 

sum í dag virka í leigunevndini, og tey sum eru skrivstova hjá nevndini, ið hava kunnleika til 

leiguvirksemi.  

Leigunevndin er vitandi um einstakt leigumál, ið er endað í fútarættinum. Við tíðini er 

hugsandi, at fleiri fáa kunnleika og royndir innan økið.    

Kravið um, at limir í leigunevndini skulu hava kunnleika til leiguvirksemi, verður tískil strikað 

í fyrsta umfari.  

 

Eisini verður ásetingin í stk. 3 um, at landsstýrismaðurin ger nærri ásetingar um virksemi og 

fundarskipan hjá leigunevndini  strikað. Leigunevndin hevur virkað síðani 2010 uttan ásetingar 

um virksemi og fundarskipan. Virksemið hjá leigunevndini er ásett í § 25, stk. 1 í lógini. 

Virksemið fevnir um at taka avgerð í trætumálum millum leigara og útleigara.  

Leigunevndin hevur fund eftir tørvi. Fundur verður ásettur tá mett verður, at málini eru so 

mikið væl lýst, at leigunevndin kann taka avgerð.  

Eisini eru við hesum uppskoti nýggjar ásetingar settar inn í § 27 í lógini um, at leigunevndin 

kann avvísa mál, ið nevndin ikki metir hóska seg at viðgera í leigunevndini. At nevndin virkar 

á skrivligum grundarlagi, men kann í serligum førum kalla partarnar á fund í nevndini, eins og 

ásetingar um, at nevndin í síni viðgerð kann biðja um upplýsingar frá øðrum myndugleikum.  

 

Til § 1, nr. 31 

(§ 26) 

 

Broytingin í § 26, stk. 1 hevur til endamáls at nágreina heimildirnar hjá leigunevndini.  

 

Við broytingini í § 26, stk. 1 fær leigunevndin ikki fleiri heimildir, enn hon upprunaliga hevði.   

 

Eingin broyting er gjørd í § 26, stk. 1, nr. 1. Ein lógarteknisk broyting er gjørd í § 26, stk. 1, 

nr. 2. 
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Í § 26, stk. 1, nr. 3 verður nágreinað, at kærari bæði kann kæra um brek, ið krevja umvæling, 

samanber § 9 í leigulógini, eins og leigari kann kæra um, at útleigari ikki heldur viðlíka alt, 

sum stendst av møguligum sliti og elli, og fremur neyðugu umvælingarnar, samanber § 10 í 

leigulógini.  

 

Eingin broyting er í § 26, stk. 1, nr. 4.  

 

Í § 26, stk. 1, nr. 5 er nýggj áseting sett inn, ið heimilar, at útleigari kann kæra ógildan av 

leiguavtaluni frá leigarans síðu vegna mishald útleigarans. Er útleigari samdur í, at leigari hevur 

grundarlag fyri at ógilda leiguavtaluna, góðtekur hann ógildanina. Er útleigari ósamdur í 

grundarlagnum undir ógildanini, hevur hann møguleika at kæra málið til leigunevndina.  

 

Mett verður ikki neyðugt, at leigunevndin skal góðkenna, at leigari ógildar eina leiguavtalu 

vegna mishald útleigarans, eins og leigunevndin skal góðkenna, at útleigari ógildar ella sigur 

upp eina leiguavtalu vegna mishald leigarans.  

 

Í § 26, stk. 1, nr. 5, sum eftir hetta verður nr. 6, er eingin broyting.  

 

Í § 26 er nýtt stk. 2 sett inn, ið vísir til, at rættarligar avleiðingar mótvegis leigara vegna mishald 

leigarans ikki hava virknað, fyrr enn hesar eru góðkendar av leigunevndini eins og ásett er í § 

11, stk. 3 og § 24, stk. 3.  Sí nærri undir serligu viðmerkingunum til hesar ásetingar.  

 

At leigunevndin skal góðkenna rættarligar avleiðingar mótvegis leigara vegna mishald 

leigarans merkir, at hesar avgerðir ikki kunnu kærast til leigunevndina sambært § 26, stk. 1, tí 

leigunevndin longu hevur viðgjørt hesi mál. Tað eru sostatt bert uppsagnir av øðrum orsøkum 

enn mishald leigarans ella kærur um, at útleigari ikki yvirheldur uppsagnarfreistirnar, ið kunnu 

kærast til leigunevndina sambært § 26, stk. 1, nr. 4.    

 

Sum nýtt stk 3 í § 26, er sett, at leigari, ið hevur sagt upp eitt leigumál ella er sagdur úr 

leigumálinum, kann kæra til leigunevndina um, at leigubústaðurin ikki lýkur lógarásett krøv til 

bústað, eftir at viðkomandi er fluttur út úr bústaðnum.  

 

Leigunevndin hevur móttikið umsóknir eftir, at leigari er fluttur úr leigumálinum, men hevur 

ikki havt heimild at viðgera hesar kærur við tað, at eingin leiguavtala longur hevur verið millum 

leigara og útleigara.   

 

Við hesi áseting kann leigari kæra til leigunevndina, og leigunevndin kann viðgera kæruna, 

sjálvt um leiguavtalan er endað. Sum treyt verður tó sett, at leigunevndin skal hava móttikið 

umsóknina frá leigara, áðrenn uppsagnarfreistin er farin.  Á tann hátt er leiguavtalan framvegis 

galdandi, eins og ein fyrrverandi leigari ikki kann kæra yvir viðurskifti, ið ein núverandi leigari 

ikki hevði ynskt, at kært varð um.  

 

Onnur grundgeving fyri at leigarin skal lata leigunevndini kæruna innan uppsagnarfreistin er 

úti, er at geva útleigara høvi at fáa leigumálið í lógligan stand, innan næsti leigarin flytir inn. 

Somuleiðis er grundgevingin at fyribyrgja, at nýggjur leigari verður settur í óhepna støðu, um 

nú leigunevndin áleggur leigara at gera neyðugar ábøtur á leigumálið sambært § 26, stk. 1, nr. 

2.  

 

Verandi § 26, stk. 2 er eftir hetta flutt til § 26, stk. 4.  
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Til § 1, nr. 32 

(§ 26 a) 

Við ásetingini í § 26 a fær leigunevndin heimild at taka mál upp av sínum eintingum, tá ið 

leigunevndin í sambandi við viðgerð av kærumáli fær ábendingar um, at bústaðurin ikki lýkur 

lógarásett krøv til bústað, og har hesi viðurskifti ikki eru partar av upprunaliga kærumálinum.  

 

Skal leigunevndin taka mál upp av sínum eintingum, skal leigari hava givið samtykki til, at 

hesi mál verða viðgjørd.  

 

Nýggja ásetingin í § 26 a hevur støði í áheitan frá leigunevndini. Leigunevndin hevur víst á, at 

tá hon er úti og skoðar leigumál, sum liður í viðgerð av klagum, er komið fyri, at leigunevndin 

hevur sæð, at tað leigaða ikki lýkur lógarkrøv til bústað t.d. í mun til brunatrygd. Hetta hevur 

tó ikki verið partur av klaguni og tí heldur ikki av málsviðgerðini hjá leigunevndini. 

Leigunevndin metir, at verandi heimildir hjá nevndini eru ov veikar og hevur biðið um heimild 

at taka tílík mál upp av sínum eintingum og møguleika at áleggja útleigara at fáa leigumálið í 

lógligan stand.  

 

At kæra um t.d. brunatrygd ikki er partur av einum kærumáli kann vera av teirri orsøk, at leigari 

ikki er varugur við hesi viðurskifti. Orsøkin kann eisini vera, at kærari ikki ynskir at kæra um 

hesi viðurskifti, møguliga av ótta fyri avleiðingunum.  

 

Skal leigunevndin hava heimild at taka mál upp av sínum eintingum verður tí mett, at leigarin 

skal hava givið samtykki til, at hesi viðurskifti verða viðgjørd.  

 

Lógarásett krøv til bústað eru tey krøv, ið vóru galdandi, tá ið leigumálið varð bygt ella umbygt. 

Hesar reglur kunnu verða ásettar í einstøku kommunalu byggisamtyktunum, í reglum sambært 

løgtingslóg nr. 61 frá 15. mai 2012 um tilbúgving og í reglum sambært løgtingslóg nr. 134 frá 

10. juni 1993 um sterkstreymsútbúnað.   

 

Bygging, umbygging og umvæling av leigubústøðum, ið eru framdar eftir, at nýggja 

byggireglugerðin kom í gildi 1. januar 2017, verða viðgjørdar sambært hesum nýggju 

reglunum.    

 

Til § 1, nr. 33  

(§ 27) 

 

§ 27 er broytt soleiðis, at hon fevnir um processuellar reglur hjá leigunevndini. Ásetingin í 

upprunaliga stk. 2 í § 26, um, at viðgerð hjá leigunevndini er á skrivligum grundarlagi, er nú 

flutt í § 27, stk. 2.  

 

Í § 27, stk. 1 verður staðfest, at leigunevndin kann avvísa mál, ið ikki eru egnaði at taka avgerð 

um í einari leigunevnd. Talan kann vera um mál, ið krevja veruliga próvførslu við t.d. vitnis-  

ella partsfrágreiðingum, og sum tí mugu viðgerast av rættinum. Leigunevndin má somuleiðis 

avvísa mál, ið eru ivingarsom at viðgera í leigunevndini.  

 

Í § 27, stk. 2 er sett inn, at leigunevndin umframt at biðja um upplýsingar frá pørtunum og at 

sýna leigumálið, eisini kann krevja upplýsingar frá almennum myndugleikum. Kommunurnar 

eru byggimyndugleiki og í sambandi við viðgerð av, hvørt ein leigubústaður lýkur lógarásett 

krøv til bústaðir sambært § 9, kann leigunevndin fáa til vega meting kommunurnar. 
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Sum nýggj áseting er í stk. 3 sett, at leigunevndin, tá serligar umstøður gera seg galdandi, kann 

boða pørtunum á fund at leggja síni sjónarmið fram fyri nevndina. Ásetingin er ein avleiðing 

av tí staðfesting, at allir leigarar ikki eru eins væl fyri at føra sítt mál fyri nevndina. Hesir 

leigarar hava trupult at fáa neyðugu hjálpina aðra staðni og hava ikki pening at søkja sær 

løgfrøðiliga hjálp.  

 

Ásetingin um at tað kann verða leigara ella útleigara at skaða, um viðkomandi  noktar at lata 

upplýsingar ella loyva sýni, er strikað í nýggju ásetingini í § 27. Mett verður, at talan er um 

eina sjálvsagda avleiðing, ið ikki eigur at verða ásett í lóg. Talan er um eina kenda fylgju í 

fyrisitingarligum avgerðarmálum, og eigur myndugleikin altíð at meta um, hvønn týdning 

manglandi upplýsingarnar hava fyri málið.  

 

Til § 1, nr. 34 

(§ 30) 

 

§ 30, stk. 1 verður tillagað teimum broytingum, ið eru framdar í leigulógini.  

 

 

Til § 2 

§ 2 er gildiskomuáseting, ið staðfestir, at lógin kemur í gildi 1. august 2018.  

  

Tó verður mett, at ásetingarnar í § 19, stk. 1 um longdu uppsagnarfreistina hjá leigara, ið leigar 

frá almennum bústaðafelag og kravið um, at hesin leigari skal vera fluttur úr leigumálinum 14 

dagar innan, at uppsagnarfreistin er farin sambært § 19 a, stk. 1.  geva leigara verri rættindi, og 

tí kann henda ásetingin bert vera galdandi fyri leiguavtalur, ið eru gjørdar, eftir at lógin er 

komin í gildi. 

 

Sama ger seg galdandi í mun til § 21, stk. 2, nr. 1 um, at vinnuligur útleigari kann siga 

leigumálið upp um børn, stjúkbørn ella fosturbørn skulu nýta leigumálið til bústað,  

 

Mett verður ikki, at hinar ásetingarnar í lógini eru av slíkum slagi, at leigarar ella útleigarar fáa 

verri rættindi.  

 

 

 

Almannamálaráðið, 22. februar 2018 

 

 

 

Eyðgunn Samuelsen 

landsstýrismaður 

/ Eyðun Mohr Hansen 
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Fylgiskjal 6: Mentamálaráðið 

Fylgiskjal 7: Vinnuhúsið 

Fylgiskjal 8: Bústaðir 

Fylgiskjal 9: Leigunevndin 

Fylgiskjal 10: Almannaverkið 

Fylgiskjal 11: MBF 

Fylgiskjal 12: Fiskimálaráðið 

Fylgiskjal 13: Landsverk 

Fylgiskjal 14: SEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


