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Landsbankin hevur fingið 

- Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um húsalánsgrunn til hoyringar. 

Landsbankin hevur fylgjandi viðmerkingar: 

Uppskotið leggur upp til, at Bústaðir tekur eitt lánsbrævalán á 250 mió. kr. afturat. Sambært viðmerkingunum 

til lógaruppskotið skal tað vera við til at stuðla undir ein føroyskan lánsbrævamarknað og vera við til at skapa 

eitt fíggjarligt undirstøðukervi. 

Landsbankin vísur 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. Víst verður eisini til uppskot til samtyktar um føroyskan realkreditmarknað, 

løgtingsmál nr. 88/2012. 

Til tað er gjørt mælir landsbankin til at Bústaðir lænir henda pening so bíliga sum gjørligt, og tað verður gjørt 

við at landskassin í sambandi við endurfíggingarlántøkuna á summri 2019 lænir hesa upphædd afturat, og 

síðani lænir hana út aftur til Bústaðir. Ikki er neyðugt at taka allar hesar 250 mío. kr. í einum, men heldur í mun 

til nær Bústaðir hevur tørv á peninginum. Landskassin er úti á lánsmarknaðinum nærum hvørt ár. Lánini hjá 

landskassanum eru vanliga 5 til 6 ára lán, og mett er nú, at rentan við næstu lántøku kemur at vera um 0,5%. 

Bústaðir hevur allarhelst tørv á longri lánitíð enn 5 til 6 ár, men eingin trupulleiki er at endurfíggja lánini hjá 

Bústaðum, saman við lántøkuni hjá landskassanum. Tað merkir, at rentan hjá Bústaðum verður føst í 5-6 ár í 

senn, og nýggja renta verður so tann, sum endurfíggingin kann fást fyri. Tað skal viðmerkjast at lánið, sum 

Bústaðir hevur í dag er eitt lán við skiftandi rentu.  

Í viðmerkingunum verður eisini víst á at meginparturin av pensjónsuppsparingini (9,5 mia.) verður flutt av 

landinum, og er tað rætt, umleið 80% av hesi uppsparing verður flutt av landinum. Men viðmerkjast skal tó, at 

føroysk húsarhald taka lán úr donskum realkredittstovnum, so partur av hesum peningi, gott 2,5 mia. kr. við 

mánaðarenda november 18, kemur aftur til Føroya. 
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