
Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr.  20/2018: Uppskot til samtyktar um at javnseta privata og 

almenna bústaðabygging 

Jørgen Niclasen, løgtingsmaður, hevur, vegna Fólkaflokkin, lagt málið fram 19. september  

2018, og eftir 1. viðgerð 25. oktober er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum tann 28. november 2018, 25. og 29. januar og 5. 

februar 2019.  

 

Undir viðgerðin hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum og løgmann. 

 

Meirilutin (Bárður á Steig Nielsen, Jacob Vestergaard, Kristin Michelsen og Bill Justinussen) 

hevur hesar viðmerkingar: 

Uppskotið var longu lagt fram fyrstu fer á vári í 2018, men samgongan valdi at súlta málið, so 

Løgtingið ikki slapp at atkvøða um tað. Hetta er átaluvert og minnir um meirilutadiktatur og 

hoyrir ikki heima í einari fólkaræðisligari skipan. 

 

Samstundis hevur verið tosað um bústaðartrupulleikar, og funnist hevur verið at, at tað privata 

vinnulívið ikki hjálpir til at byggja bústaðir. 

 

Landsstýrið sigur seg arbeiða við málinum, og hevur lagt fram bústaðapolitikk, men lítið 

ítøkiligt er komið av skafti. Landsstýrið ger ikki nakað fyri at tryggja javnbjóðis 

kappingartreytir ímillum tað privata og tað almenna Bústaðir við tí úrsliti, at verulig ferð ikki 

kemur á bygging av leigubústøðum. 

 

Uppskotið leggur upp til, at landsstýrið javnsetir privatu aktørarnar við almenna Bústaðir, so 

kappingartreytirnar verða eins. Bert á tann hátt fáa vit veruliga gongd á bústaðabyggingina, har 

teir privatu aktørarnir koma at taka sín natúrliga part. 

 

Meirilutin tekur undir við uppskotinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja tað. 

 

Minnilutin (Ruth Vang, Pauli Trond Petersen og Helena Dam á Neystabø) fegnast um, at 

privatir aktørar hava áhuga fyri at byggja leigubústaðir, tí tað hevur verið vaksandi 

eftirspurningur eftir leigubústøðum. Fyri at gera tað lagaligari hjá privatum at byggja 

leigubústaðir, hevur Løgtingið samtykt at gera bygging av leigubústøðum MVG-fría.  

Minnilutin vísir á, at samgongan hevur lagt ein bústaðarpakka fram, og at lógaruppskotini, sum 

skulu tryggja bústaðarpakkan, annaðhvørt eru løgd fram, ella eru ávegis í Løgtingið. Eitt av 

endamálunum er, umframt at tryggja Føroya fólki fleiri leigubústaðir, eisini at gera tað 

lagaligari hjá privatum at gerast partur av hesari neyðugu íløgu.  

  

Miðað verður eftir at javnseta privatar aktørar við Bústaðir frameftir soleiðis at skilja, at 

Bústaðir skal forrenta alla íløgu og alt lán. Somuleiðis rinda Bústaðir í dag ein kappingarføran 

prís fyri byggilendi pr. leiguíbúð, sum Bústaðir byggir. Eru privatar byggifyritøkur sinnaðar at 

byggja leigubústaðir, fer landið harafturat at tryggja teimum møguleikan at leiga íbuðir út til 

borgarar við serligum tørvi, á sama hátt sum Bústaðir skal.  

 



Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum 

frá at samtykkja uppskotið. 

 

 

Fíggjarnevndin, 26. februar 2019 
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