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Mentamálaráðið       Tórshavn, 14. februar 2019 

Att. Oystein Sørensen 

 

Hoyringssvar til uppskot um Húsarhaldsskúla í Klaksvík og Ítrottarháskúla í Vági 

 

Húsalánsgrunnurin (hereftir Bústaðir), hevur fingið omanfyri nevndu lógaruppskot til 

hoyringar. Niðanfyri eru okkara viðmerkingar til lógaruppskotini. 

 

Hoyringssvar frá Bústaðir  

Bæði lógaruppskotini snúgva seg um, fyri Bústaðir, at ætlanin kann verða, at Bústaðir skal fíggja og 

eiga bústaðarpartarnar til skúlarnar.  

Fyri báðar skúlarnar verður gjørt vart við, at tað at lata Bústaðir fíggja og eiga bústaðareindirnar, 

viðførur ein meirkostnað fyri eindirnar, og soleiðis at næmingagjaldið verður hægri enn um ein 

onnur loysn verður vald. Eru bíligari loysnir møguligar fyri skúlarnar, so vilja Bústaðir tilmæla at hesar 

verða nýttar, soleiðis at Bústaðir kann raðfesta byggjarí av vanligum leigubústøðum í staðin.   

Bústaðir fer ikki at gera viðmerkingar til øll roknistykkini í uppskotinum um Húsarhaldsskúlan, men vil 

bara staðfesta og vátta, at Bústaðir roknar húsaleigu eftir einum føstum og opnum frymli, har leigan 

er ein avleiðing av gjørdum íløgum, avsetingar til viðlíkahald, umsiting, trygging o.a.  

Er íløgan hjá Bústøðum umleið kr 20 mió í Klaksvík og kr 17 mió í Vági, verða tilhoyrandi 

húsaleigurnar umleið ávikavist kr 80.000 og kr 68.000 um mánaðin. 

Bústaðir hevur annars 3 fyrivarni til okkara leiklut í verkætlanunum: 

1. Bústaðir bíðar í løtuni eftir, at heimild til víðari fígging av virksemi felagsins við lánsbrøvum 

verður fingin til vega. Lógaruppskot er ávegis. 

2. Bústaðir virkar sum eitt bústaðarpolitiskt amboð hjá Føroya Landsstýri, og í tann mun, at 

Bústaðir skulu raðfesta t.d. íbúðarparturin til hesar skúlar – framum aðrar ætlanir, so má 

politiski myndugleikin geva Bústøðum greið boð um hetta. 

3. Sum skilst skal íbúðarparturin av hesum skúlum leigast út til ferðavinnuna í háárstíð, soleiðis 

at neyðuga inntøkugrundarlagið er til staðar. At Bústaðir skulu fíggja og eiga bústaðareindir, 

sum kunnu koma at virka í beinleiðis kapping við t.d. gistingarhús kann tykjast ivingarsamt. 

Skulu Bústaðir verða við í slíkum loysnum, má tí talan verða um, at Bústaðir fær greið boð 

um  hetta frá politiska myndugleikanum. 

Tórshavn 14. februar 2019 

Andras Róin, stjóri 

 


