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Felagið Peningastovnar heitir  á uppskotssetaran um at broyta uppskotið soleiðis, at man ikki 
avmarkar fíggingarmøguleikarnar hjá Bústøðum til lánsbrøv, men letur leiðsluna hjá Bústøðum 
velja ta fígging, sum hon metir er besta loysnin. 

Í viðmerkingunum til lógaruppskotið stendur, at eitt endamál er ”at stuðla undir einum 
føroyskum lánsbrævamarknað”, men tað er ikki endamálið við Bústøðum. Endamálið við 
Bústøðum er: ”at virka fyri, at øll í Føroyum skulu hava møguleika at útvega sær ein bústað”, og 
tí má Bústaðir fáa loyvi at velja bíligastu fíggingina, so leigan verður so lág sum gjørligt, og fleiri 
fáa møguleika at leiga.  

Eitt líknandi uppskot var frammi í 2017, har man somuleiðis avmarkaði møguleikarnar hjá 
Bústøðum til lánsbrøv, men tað bleiv broytt soleiðis, at Bústaðir eisini kundi fíggja seg við 
vanligum láni, og sum nevnt í viðmerkingunum, valdi Bústaðir lán framum lánsbrøv.  

Viðvíkjandi kostnaði og umsiting av lánsbrøvum, so stendur í viðmerkingunum, at uppskotið fer 
at hava nakað av umsitingarligum avleiðingum við sær. Men tað er, alt annað líka, nógv meira 
umsiting og kostnaður av at skriva út lánsbrøv samanborið við upptøku av bankaláni. So áðrenn 
man noyðir Bústaðir at útskriva lánsbrøv má kannast nærri, hvørjar kostnaðar- og 
umsitingaravleiðingar hetta hevur.  

Tá ein loysn verður frávald, sum man í hesum føri ger við at velja núverandi fíggingarloysn frá, 
má tað grundgevast. Men tað stendur bert í viðmerkingunum um núverandi lán, at ”Hetta er ikki 
ein heimild, ið ynskt verður at víðka”. Ynskiligt er at fáa lýst, hví man frátekur Bústøðum 
møguleikan at halda áfram við núverandi loysn. Ein loysn, sum Bústaðir valdi framum lánsbrøv. 

Í viðmerkingunum stendur: “Í dag verður meginparturin av føroysku uppsparingini – til dømis tær 
9,5 mia. kr. í pensjónsuppsparing – settur í útlendsk lánsbrøv. Til dømis verður ein ávísur partur 
settur í donsk realkredittlánsbrøv, ið eru við til at fíggja bústaðarbygging í Danmark. 

Til hetta er at siga, at ein munandi partur av pensjónssamansparingini hjá føroyingum stendur í 
dag sum innlán í føroysku peningastovnunum og gagnar føroyska samfelagnum, tá ið hon verður 
lænt út aftur sum bankalán, m.a. sum fígging til Bústaðir. 

Sostatt er eingin orsøk til at frátaka Bústøðum nakran fíggingarmøguleika, men heldur lata 
Bústaðir velja ta fígging, sum tey meta fer at gagna virkseminum hjá Bústøðum og harvið 
føroyska samfelagnum best. 
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