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Fylgiskjal 10 

Ummælisskjal viðv. uppskoti til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 
Húsalánsgrunn 

 
Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um Húsalánsgrunn (Heimild at útskriva lánsbrøv 
og til at útvega lutaíbúðir) varð lagt til hoyringar/ummælis t. 19. desember 2018. Freistin at koma 
við viðmerkingum/ummæli var 28. januar 2019. 
 
Tá ið hoyringsfreistin var farin, hevði Fíggjarmálaráðið móttikið hoyringssvar/ummæli frá: 
 

 Føroya Arbeiðsgevarafelg 

 Felagnum Peningastovnar 

 Kommunufelagnum 

 Havnar Arbeiðskvinnufelag 

 Meginfelagnum MEGD 

 Landsbankanum 

 Áhugafelagnum Búgva 

 Bústaðir 
 
Tey flestu ummælissvarini taka sum heild undir við lógaruppskotinum og taka undir við 
høvuðsendamálunum í lógaruppskotinum og í bústaðaátøkunum hjá landsstýrinum, sum snúgva 
seg um at fáa til vega fleiri ódýrar bústaðir í landinum og serstakliga fleiri ódýrar leiguíbúðir. 
 
Ummælissvarið frá Føroya Arbeiðsgevarafelag  
Føroya Arbeiðsgevarafelag ivast í, um uppskotið fer at hava jaliga ávirkan á virksemið í 
byggivinnuni og um tað fer at økja talið á ódýrum íbúðareindum. 
 
Viðmerking frá Fíggjarmálaráðnum: Fíggjarmálaráðið metir, at lógaruppskotið fer at hava jaliga ávirkan 
á virksemið í byggivinnuni og at tað fer at økja talið á ódýrum íbúðareindum. Hetta er høvuðsendamálið við 
lógaruppskotinum. Landsstýrið metir eisini, at bústaðatrotið í landinum kann gerast ein fløskuhálsur í 
búskapinum næstu árini. 
 
Skal stóra fólkatilflytingin halda fram næstu árini, er eisini neyðugt, at fleiri bústaðir vera tøkir kring landið. 
Fólkatilflytingin er ein fortreyt fyri búskaparvøkstrinum í landinum. Tí er avgerandi neyðugt, at bøtt verður um 
bústaðatrotið í landinum. Landsstýrið metir, at bústaðatrotið er ein av høvuðsavbjóðingunum fyri samfelagið nú og 
næstu árini. 
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Landsstýrið heldur tað tí ikki vera ráðiligt at bíða við at royna at loysa hesa avbjóðingina til tað møguliga vera 
verri búskaparligar tíðir og minni virksemi møguliga verður í byggivinnuni um nøkur ár. 
Fyri tey húski, sum hava torført við at finna hóskandi bústað, er støðan ov álvarslig til, at landsstýrið kann bíða í 
nøkur ár við at royna at loysa hesa avbjóðingina. Heldur eingin vissa er fyri, nær búskapargongdin fer at broytast 
av álvara og nær konjunkturstøðan fer at versna. Hetta kann vera innan eitt ella heilt fá ár, men fleiri ár kunnu 
eisini ganga, áðrenn búskaparligu tíðirnar versna av álvara. 
 
Landsstýrið metir hinvegin, at til ber at seta meira ferð á byggingina av leiguíbúðum og bústøðum um nøkur ár, tá 
ið Bústaðir hava fingið fleiri royndir av ymiskum verkætlanum og tá ið minni ferð møguliga er á búskapinum. Tá 
ber eisini til at eftirmeta og taka støðu til, hvørjar royndirnar vóru av byggiverkætlanunum, sum verða settar í gongd 
við hesum lógaruppskotinum. 
 
Føroya Arbeiðsgevarafelag vísir eisini á møguleikan, at Bústaðir útvegar sær størri gjaldføri og 
fígging við at selja verandi útlán, sum Bústaðir hava. 
 
Viðmerking frá Fíggjarmálaráðnum: Hesin møguleikin hevur verið kannaður av Bústøðum og 
Fíggjarmálaráðnum. Niðurstøðan var, at tað hevði ikki frígivið nógmikið av gjaldføri, um selt varð burturav 
verandi útlánum. Harafturat er óvist, um tað hevði borið til at funnið keyparar til útlánini, og sannlíkt hevði 
søluprísurin ikki verið rímiligur fyri Bústaðir ella landið. 
 
Føroya Arbeiðsgevarafelag undrast á, at fíggingarheimildin verður avmarkað til at útskriva lánsbrøv 
til føroyskar stovnsligar íleggjarar. Føroya Arbeiðsgevarafelag heldur tað skilabesta vera, at Bústaðir 
fær møguleikan at útvega sær ta bíligastu fíggingina. 
 
Viðmerking frá Fíggjarmálaráðnum: Fíggjarmálaráðið metir, at við hesum lógaruppskotinum ber til at 
taka fyrstu stigini til at menna ein føroyskan lánsbrævamarknað (realkredittmarknað). Eitt av 
høvuðsendamálunum við uppskotinum er, at talan er um føroysk lánsbrøv fyri at røkka hesum. 
 
Ummælissvarið frá Felagnum Peningastovnar 
Felagið Peningastovnar mælir til, at lógaruppskotið ikki avmarkar fíggingarmøguleikarnir hjá 
Bústøðum til lánsbrøv, men letur leiðsluna hjá Bústøðum velja ta fígging, sum hon metir er besta 
loysnin. Felagið Peningastovnar ger vart við, at tað alt annað líka er nógv meira umsiting og 
kostnaður av at útskriva lánsbrøv samanborið við upptøku av bankaláni. 
 
Felagið Peningastovnar heldur samanumtikið onga orsøk vera til at frátaka Bústøðum nakran 
fíggingarmøguleika, men heldur lata Bústaðir velja ta fígging, sum Bústaðir meta fer at gagna 
virkseminum hjá Bústøðum og harvið føroyska samfelagnum best. 
 
Viðmerking frá Fíggjarmálaráðnum: Fíggjarmálaráðið metir, at við hesum lógaruppskotinum ber til at 
taka fyrstu stigini at menna ein føroyskan lánsbrævamarknað (realkredittmarknað). Eitt av høvuðsendamálunum 
við uppskotinum er, at talan er um føroysk lánsbrøv fyri at røkka hesum. 
 
Ummælissvarið frá Bústøðum 
Bústaðir taka sum heild undir við lógaruppskotinum og við høvuðsendamálunum í 
lógaruppskotinum. 
 
Bústaðir fegnast um, at gjørt verður greitt í lógaruppskotinum, at Bústaðir kunnu útvega lutaíbúðir 
til lutaíbúðafeløg. Bústaðir metir tað vera týdningarmikið, at felagið á hendan hátt kann viðvirka til 
at fáa til vega og tryggja eina skynsama og trygga menning av hesum bústaðarmøguleikanum. 
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Bústaðir gera í ummælissvarinum vart við, at lánsbrævafígging kann vera umsitingarliga tung 
sammett við vanliga lánsfígging. Við lánsbrævafígging kann eisini roknast við, at øll upphæddin 
verður fingin til vega í einum, hóast brúk verður fyri henni í pørtum, so hvørt sum bygt verður. 
 
Bústaðir mæla til, at lógaruppskotið ger tað møguligt at taka vanligt bankalán/byggilán í byggitíðini 
og síðani leggur upp fyri møguleikanum at leggja lánið um til lánsbrævafígging, tá ið byggitíðin er 
liðug. 
 
Viðmerking frá Fíggjarmálaráðnum: Fíggjarmálaráðið metir, at við hesum lógaruppskotinum ber til at 
taka fyrstu stigini til at menna ein føroyskan lánsbrævamarknað (realkredittmarknað). Eitt av 
høvuðsendamálunum við uppskotinum er, at talan er um føroysk lánsbrøv fyri at røkka hesum. 
 
Ummælissvarið frá Landsbankanum 
Landsbankin vísir á, at sambært viðmerkingunum til lógaruppskotið skal uppskotið vera við til at 
stuðla undir ein føroyskan lánsbrævamarknað og vera við til at skapa eitt fíggjarligt 
undirstøðukervi. 
 
Landsbankin vísir í hesum sambandi á, at neyðugt er at gera eitt neyvari kanningararbeiði fyri at 
staðfesta, í hvønn mun tað er gagnligt fyri føroyska samfelagið at stovna ein føroyskan 
lánsbrævamarknað (realkredittmarknað) ella ikki. Kanningin eigur at lýsa fyrimunir og vansar við 
einum tílíkum marknaði og hvat skal til fyri at seta hann á stovn, eisini á lóggávuøkinum. 
Landsbankin vísir eisini til uppskot til samtyktar um føroyskan realkredittmarknað, løgtingsmál nr. 
88/2012. 
 
Til hetta arbeiðið er gjørt, mælir Landsbankin til, at Bústaðir lænir peningin so bíliga sum gjørligt. 
Landsbankin mælir til, at landskassin í sambandi við endurfíggingarlántøkuna á sumri 2019 lænir 
hesa upphædd afturat, og síðani lænir hana út aftur til Bústaðir. Ikki er neyðugt at taka allar hesar 
250 mió. kr. í einum, men heldur so hvørt sum Bústaðir hevur tørv á peninginum. 
 
Viðmerking frá Fíggjarmálaráðnum: Fíggjarmálaráðið metir, at við hesum lógaruppskotinum ber til at 
taka fyrstu stigini til at menna ein føroyskan lánsbrævamarknað (realkredittmarknað). Eitt av 
høvuðsendamálunum við uppskotinum er, at talan er um føroysk lánsbrøv fyri at røkka hesum. 
 
Landsbankin vísir eisini á, at partur av stóru pensjónssamansparingini, sum verður flutt av 
landinum, “kemur aftur” til landið og gagnar føroyska samfelagnum umvegis donsk 
realkredittlánsbrøv. Donsk realkredittfeløg høvdu lænt um 2,5 mia. kr. út til føroysk húsarhald um 
ársskiftið 2018-19. 
 
Ummælissvarið frá Kommunufelagnum 
Kommunufelagið tekur sum heild undir við lógaruppskotinum og við høvuðsendamálunum í 
lógaruppskotinum. 
 
Kommunufelagið heldur kortini innihaldið í bústaðapakkanum hjá landsstýrinum vera ov lítið 
ambitiøst og als ikki egnað til at loysa trupulleikarnir við bústaðatroti. Kommunufelagið eftirlýsir 
eisini, at landsstýrið fyriheldur seg til strukturel viðurskifti og trupulleikar á bústaðamarknaðinum, 
ið ikki bara hava til endamáls at loysa ein bráðfeingistørv, sum er íkomin í einum hákonjunkturi og 
kanska eisini orsakað av einum hákonjunkturi, men eisini setur sær fyri at koma við loysnum, ið 
eru langtíðartryggjaðar og sum stuðla uppundir at tryggja ein stabilan bústaðamarknað. 
 
Viðmerking frá Fíggjarmálaráðnum: Fíggjarmálaráðið metir eins og Kommunufelagið, at kjarnin í 
bústaðatrotinum í Føroyum er bygnaðarligur (strukturellur) heldur enn íkomin av ella í verandi hákonjunkturi. 
Fíggjarmálaráðið metir, at størsta orsøkin til bústaðatrotið er, at ov lítið hevur verið bygt av nýggjum húsum, 
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íbúðum og leiguíbúðum síðani í 1960’unum sammett við tørvin, sum er íkomin av fólka- og búskaparvøkstri og 
fólkaflytingum kring landið. Tørvurin á húsum og íbúðum er eisini komin av broyttum lívshátti familjusamanseting 
millum fólk og av at miðalstøddin á húskjum er minkað munandi eins og í øðrum framkomnum londum. 
 
Ein onnur orsøk til bústaðatrotið er siðbundna og einstáttaða føroyska byggimentanin. Føroyska byggimentanin 
hevur verið og er framvegis í sera stóran mun at byggja vanlig sethús heldur enn íbúðir ella smærri samanhangandi 
bústaðareindir. 
 
Øll hesi viðurskiftini hava tilsamans givið eitt stórt bygnaðarligt undirskot av húsum, íbúðum og leiguíbúðum um 
tað mesta av landinum. Hetta lógaruppskotið er eitt fyrsta stig á leiðini, sum kann vera við til at loysa ein part av 
bygnaðarliga undirskotinum á bústøðum kring alt landið. 
 
Í lógaruppskotinum verður nevnt, at “alt bendir á, at bygnaðarliga undirskotið av íbúðareindum er somikið stórt 
og av einum tílíkum slagi, at bæði landið, kommunurnar, byggifeløg, lánveitarar og íleggjarar mugu vísa vilja til at 
taka felags tøk fyri at loysa avbjóðingina næstu árini.” Landsstýrið ásannar sostatt, at landið kann ikki einsamalt 
loysa bústaðatrotið í landinum. Neyðugt er, at landið, kommunurnar, byggifeløg, lánveitarar og íleggjarar vísa vilja 
til at taka felags tøk fyri at loysa avbjóðingina næstu árini. 
 
Fíggjarmálaráðið metir eisini, at verandi konjur- og búskaparstøða talar ímóti at seta  gongd á fleiri 
byggiverkætlanir, enn fráboðað verður í lógaruppskotinum. Nógv virksemi er í føroysku byggivinnuni í løtuni. Mett 
verður, at tað hevði kunnað ávirkað góðsku og kostnaðin á byggiverkætlanunum, um landið hevði fráboðað 
bygging av enn fleiri leiguíbúðum. 
 
Í hesum føri verður eisini hildið at vera skilabetri at fara varisliga fram og at umhugsa at seta gongd á fleiri 
byggiverkætlanir um nøkur ár, tá ið minni virksemi møguliga er í byggivinnuni. Um nøkur ár ber eisini til at 
eftirmeta og taka støðu til, hvørjar royndirnar vóru av byggiverkætlanunum, sum verða settar í gongd við hesum 
lógaruppskotinum. 
 
Ummælissvarið frá Havnar Arbeiðskvinnufelag 
Havnar Arbeiðskvinnufelag tekur sum heild undir við lógaruppskotinum og við 
høvuðsendamálunum í lógaruppskotinum. Havnar Arbeiðskvinnufelag fegnast um, at gongd 
loksins er komin at fjøltátta bústaðamarknaðin í Føroyum. 
 
Havnar Arbeiðskvinnufelag ger vart við, at ógvusligi tørvurin á bústøðum hevur trýst leiguprísirnar 
upp. Havnar Arbeiðskvinnufelag heldur tað vera jaligt, at orka nú verður løgd í at økja útboðið av 
leiguíbúðum. 
 
Ummælissvarið frá Meginfelagnum MEGD  
Meginfelagið MEGD fegnast um, at tað verða bygdir fleiri leigubústaðir, sum eru hóskandi fyri 
rørslutarnað og koyristólar, soleiðis at fólk við breki fáa somu møguleikar at fáa leigubústað ella 
lutaíbúð á jøvnum føti við onnur, og kunnu velja hvar og saman við hvørjum, tey vilja búgva. 
MEGD vísir til ST-sáttmálan um rættindi hjá einstaklingum, sum bera brek. 
 
Viðmerking frá Fíggjarmálaráðnum: Eitt av endamálunum hjá Bústøðum er sambært lógini um 
Húsalánsgrunn “at virka fyri at øll í Føroyum skulu hava møguleika fyri at útvega sær ein bústað.” Bústaðir taka 
hesa áseting í lógini um Húsalánsgrunn í sera stórum álvara og leggur seg eftir í øllum byggiverkætlanunum at 
byggja íbúðir, sum er egnaðar til rørslutarnað og fólk, ið nýta koyristól. 
 
Ummælissvarið frá Áhugafelagnum Búgva  
Áhugafelagið Búgva tekur eisini sum heild undir við lógaruppskotinum og endamálinum í 
lógaruppskotinum. 
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Búgva skjýtur upp, at leigumálini hjá Bústøðum verða skipað øðrvísi og eftir einum leisti, har 
leigarar hjá Bústøðum kunnu keypa leiguíbúðirnar eftir nøkrum árum. 
 
Viðmerking frá Fíggjarmálaráðnum: Mett verður ikki, at Bústaðir hava løgfrøðiliga heimild til at selja 
síni leigumál til verandi leigarar til annan prís enn til galdandi marknaðarprís og eftir vanligum 
marknaðartreytum. Vanliga líkareglan, sum er kend úr løgfrøðini, hevði í hesum føri havt við sær, at Bústaðir 
kunnu ikki selja leiguíbúðir ella leigumál eftir øðrum treytum enn eftir vanligum marknaðartreytum, í opnari sølu 
og til galdandi marknaðarprís.  
 
Landsstýrið metir, at ein av høvuðsavbjóðingunum á føroyska bústaðamarknaðinum er, at ov fáar leiguíbúðir eru 
tøkar sammett við tørvin. Landsstýrið metir ikki, at tað hevði bøtt stórvegis um bústaðatrotið í Føroyum, um 
leigarar hjá Bústøðum fingu møguleika at keypa leiguíbúðirnar eftir nøkrum árum.  Í verandi støðu hevði hetta 
mótvirkað fjøltáttanina av bústaðarmarknaðinum, ið ynskt verður. 


