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løgtingsmáli nr. 48/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald 

(Meirvirðisgjaldslógin) (Leingja umsóknarfreistina fyri mvg-afturbering til almannagagnligt 

frítíðarvirksemi og leigubústaðir) 

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, hevur lagt málið fram 17. desember 2019 og 

eftir 1. viðgerð 22. januar 2020, er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 23. og 31. januar 2020 og 11., 13. og 20. februar 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, 

saman við TAKS. 

 

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

 

Meirilutin (Magnus Rasmussen, Jákup Mikkelsen, Bill Justinussen og Kristin Michelsen) vísir á, at 

uppskotið hevur við sær tvær broytingar í Meirvirðisgjaldslógini, og eru tær leingjan av 

umsóknarfreistini fyri mvg-afturbering til ávikavist almannagagnligt frítíðarvirksemi og 

leigubústaðir. 

Mvg-afturberingin til almannagagnligt frítíðarvirksemi er ein góð skipan, ið stuðlar felagslívinum 

kring landið, og eigur hon tí at halda fram. Mælt verður til, at freistin í fyrsta umfari verður longd 

við trimum árum. 

Viðvíkjandi mvg-afturberingini til leigubústaðir, so hevur samgongan sett sær sum mál at økja 

útboðið av leiguíbúðum, og til tað endamálið verður hildið, at mvg-afturbering er ein góð skipan. 

Eisini hevur afturberingin við sær, at leigubústaðir í størri mun verða javnsettir við eigarabústaðir, 

ið fáa rentustuðul. 

Tó verður í fyrsta umfari einans mælt til at leingja freistina við einum ári. Orsøkin er, at landsstýrið 

arbeiðir við einum “bústaðarpakka”, sum fer at umfata eina røð av bústaðarpolitiskum átøkum. 

Hetta arbeiðið er í gongd og verður eftir ætlan liðugt komandi ár. Skipanin við mvg-afturbering 

verður partur av hesum arbeiði, og tí verður mett rættast einans at leingja freistina við einum ári í 

fyrsta umfari. 

Orsøkin til uppskotið er, at freistin fyri nær søkjast kann um at fáa endurrindað mvg av íløgum í 

almannagagnligt frítíðarvirksemi og leigubústaðir gekk út 31. desember 2019. Skulu hesar skipanir 

halda fram, er neyðugt at leingja umsóknarfreistina. 

Meirilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Aksel V. Johannesen, Kristina Háfoss og Ruth Vang) vísir á, at lógaruppskotið ikki 

inniheldur nakað nýtt, men at talan er um leinging av umsóknarfreistum fyri tvær stuðulsskipanir, ið 

eru galdandi.  



Minnilutin tekur undir við, at freistirnar skulu leingjast, men vil vísa á, at neyðugt er at hava longri 

freistir enn tær, ið samgongan mælir til. Minnilutin harmast eisini um, at samgongan valdi at fella 

lógaruppskot frá Javnaðarflokkinum, Tjóðveldi og Framsókn um at leingja freistirnar herfyri.  

Viðvíkjandi mvg-frítøku av íløgum innanfyri almannagagnligt frítíðarvirksemi, so er talan um eina 

góða skipan, ið hevur stuðlað undir nógvum góðum íløgum í almannagagnligt frítíðarvirksemi kring 

landið. Minnilutin heldur at tað er ov stutt at leingja freistina 3 ár, og mælir í staðin til, at freistin 

verður longd 5 ár.  

Hetta er ikki minst neyðugt, tí at íløgur í ítróttaranlegg, samkomuhús, kirkjur, skótahús o.s.fr. ofta 

taka langa tíð at fremja í verki, frá tí at hugskotið er til staðar, til verkætlanin er veruleiki. Tað hevur 

tí týdning, at til ber at leggja væl til rættis, og at tryggleiki er um hesa skipan sum longst. 

Fyri at fáa breiða semju um málið, hevur minnilutin mælt samgonguni til at semjast um at leingja 

freistina 4 ár. Samgongan ynskir tó at halda fast í 3 árum, og mælir minnilutin tí framhaldandi til 5 

ára leinging. Hetta var eisini í tí lógaruppskoti um leinging av hesi freist, ið Tjóðveldi, 

Javnaðarflokkurin og Framsókn løgdu fram, og sum samgongan feldi herfyri. 

Viðv. mvg-frítøku av íløgum í leigubústaðir, so ynskir minnilutin at halda áfram við hesi skipan. 

Hetta hevur ikki minst stóran týdning, nú bústaðartrotið er stórt, samstundis sum tørvur er á at fáa 

eitt meira fjøltáttað útboð av bústøðum – herundir leigubústaðir.  

Samgongan mælir bert til at leingja hesa skipan 1 ár. Hetta metir minnilutin er alt ov stutt. Mælt 

verður til, at henda skipan – eins og skipanin við mvg-frítøku til bygging innan almannagagnligt 

virksemi – verður longd 5 ár.  

Soleiðis kunnu báðar skipanirnar eftirmetast eftir 5 ár. 

Minnilutin setir tí fram soljóðandi 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

 

1. § 1, nr. 1 verður orðað soleiðis: 

“Í § 3 a, stk. 2, nr. 3 verður “31. desember 2019” broytt til: “31. desember 2024”.” 

2.  § 1, nr. 2 verður orðað soleiðis: 

“Í § 3 b, stk. 2, nr. 4 verður “31. desember 2019” broytt til: “31. desember 2024”.” 

 

 

Viðmerkingar 

Í uppskotinum frá landsstýrismanninum verður skipanin fyri mvg-afturbering til íløgur í 

almannagagnligt frítíðarvirksemi longd við trimum árum og skipanin fyri mvg-afturbering til íløgur 

í leigubústaðir longd við einum ári. Við hesum broytingaruppskoti verða báðar skipanirnar ístaðin 

longdar við fimm árum. 

 

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

uppskotið. 

  



 

Fíggjarnevndin, 26. februar 2020 
 

 

 

Magnus Rasmussen  Aksel V. Johannesen  Jákup Mikkelsen  

formaður   næstformaður 
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Ruth Vang 


