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løgtingsmáli nr. 25/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um Húsalánsgrunn 
(Heimild at útskriva lánsbrøv til at byggja fleiri bústaðir og til at útvega lutaíbúðir) 

 

Aksel V. Johannesen, vegna Javnaðarflokkin, og Sirið Stenberg, vegna Tjóðveldi, hava lagt málið 

fram 4. november 2019, og eftir 1. viðgerð 11. november 2019 er tað beint Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 14., 19. og 26. november og 3. desember 2019.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Betri Pensjón, LÍV, Bústaðir, áhugafelagið 

Búgva, Landsbankan og landsstýrismannin í almannamálum, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Uni Rasmussen, Rósa Samuelsen, Jóhan Eli Poulsen og Erhard Joensen) vísir á, at 

landsstýrismaðurin arbeiðir við málinum og tískil metir meirilutin, at tað er best, at geva 

landsstýrismanninum frið at finna eina loysn á hesum máli.  

Meirilutin tekur tí ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Sirið Stenberg, Hervør Pálsdóttir og Aksel V. Johannesen) vísir á, at fólkatalið er vaksið 

metnógv seinastu árini, og at tørvurin á bústøðum er stórur, serliga í miðstaðarøkinum, men eisini 

kring landið. Minnilutin fegnast um, at talið á teimum, sum vilja seta búgv í Føroyum, er vaksandi, 

og vísir tí á, at hetta er ein gongd, sum eigur at verða stuðlað politiskt. Verða ikki fleiri bústaðir fingnir 

til vega, kann hinvegin væntast, at jaliga gongdin við vaksandi fólkatali steðgar upp ella í ringasta 

føri, at vit aftur uppliva fráflyting.  

Í lógaruppskotinum vísa uppskotssetararnir á, at verður uppskotið samtykt, verður tað møguligt hjá 

Bústøðum at fara undir eina ætlan at byggja 200-220 framskundaðar íbúðareindir kring landið árini 

2020 til um 2022. Sostatt kunnu Bústaðir hava út við 900 íbúðareindir í rakstri um nøkur fá ár, sum 

væntandi fara at bøta um støðuna á føroyska bústaðamarknaðinum.  

Lógaruppskotið ger eisini greitt, at Húsalánsgrunnurin/Bústaðir kunnu útvega lutaíbúðir til 

lutaíbúðafeløg. Í galdandi lóg um Húsalánsgrunn er ikki greitt, at Húsalánsgrunnurin/Bústaðir kunnu 

byggja og útvega lutaíbúðir til lutaíbúðafeløg.  

Eisini stuðlar lógarbroytingin undir at fáa fleiri føroysk lánsbrøv. Harvið er lógaruppskotið ikki bara 

við til at skapa eitt bústaðaundirstøðukervi men eisini eitt fíggjarligt undirstøðukervi.  

Minnilutin kann tí vísa á fleiri góðar orsakir til at samtykkja uppskotið. Kortini eru viðurskifti, ið tala 

ímóti. Búskapurin er heitur í løtuni, og tað sæst serliga aftur í byggivinnuni. Búskaparliga talar hetta 

ímóti at seta fleiri byggiverkætlanir í verk, og fíggjarliga kann tað vera skilabetri at byggja, tá 

eftirspurningurin er lægri og harvið eisini prísurin fyri bygging. Hinvegin er fólkavøkstur ein fortreyt 

fyri varandi búskaparvøkstri, og minnilutin heldur, at hetta atlitið vigar tyngri eisini í búskaparligum 

høpi.  



Umframt atlit til fólkavøkstur og búskap heldur minnilutin, at atlit eisini eiga at verða tikin til trivnað. 

Fleiri búgva í dag undir umstøðum, sum ikki eru nøktandi. Annaðhvørt trongt inni hjá familju ella í 

vánaligum bústøðum, til dømis kjallaraíbúðum, fyri ein høgan prís. Minnilutin heldur, at øll skulu 

hava rætt til at hava ein bústað, sum tey vita, at tey kunnu kalla heim. Har til ber at búgva trygt uttan 

at stúra fyri heilsuni ella brádliga at standa uttan bústað.  

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið.  

 

 

 

Trivnaðarnevndin,  4. desember 2019 

 

 

 Uni Rasmussen Sirið Stenberg  

  formaður  næstformaður 

 

 

 

Aksel V. Johannesen Hervør Pálsdóttir Rósa Samuelsen 

 

 

 

 Jóhan Eli Poulsen Erhard Joensen 

 


