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Løgtingsmál nr. 101/2019: Uppskot til samtyktar um at fremja lóggávu, ið forðar fyri, 

at útlendingar kunnu keypa jørð og bústaðir í Føroyum.  

 

 

Uppskot til 

 

Samtyktar 

 

um at fremja lóggávu, ið forðar fyri, at útlendingar kunnu keypa jørð og bústaðir í 

Føroyum.  

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fyri Løgtingið uppskot til løgtingslóg, ið forðar 

fyri, at útlendingar kunnu keypa jørð og bústaðir í Føroyum. 

 

Viðmerkingar: 

Áhugin fyri at ogna sær bústað ella keypa jørð í Føroyum er vaksandi.  

Við gongdini á fíggjarmarknaðinum, har bankar krevja negativa rentu, og við gongdini, har 

altjóðar grunnar og altjóða íløgupersónar keypa bústaðir og ognir í ymsum londum, kann 

hetta bara at vinda uppá seg.  

Um allan heim eru fleiri og fleiri dømir um, at møguleikin hjá fólkinum í ymsu londunum at 

útvega sær bústað fyri rímiligan kostnað, verður tikin burtur, tá ið útlendskur ognarskapur 

keypir jørð og ognir at brúka til at vinna pening við at leiga út ella selja víðari. 

Føroyar eru í teirri støðu, at ríkir einstaklingar ella fyritøkur kunnu lættliga keypa upp heilar 

bygdir, býlingar – ja enntá heilar oyggjar, um ikki verður bundið fyri. 

Mong lond hava ásetingar um avmarkingar hjá útlendingum at keypa jørð, bústaðir ella 

summarbústaðir. 

Danmark hevur reglur fyri summarbústaðir. 

Í Álandi er sonevndi “Hembyggdsratt”, har bert fólk, ið hava bústað ella hava búð í ávist 

tíðarskeið í Áslandi hava rætt at keypa jørð, bústað og fastogn. 

Í Føroyum hava vit roynt at seta avmarkingar fyri útlendskan ognarpart í fiskivinnu og 

alivinnu. 

Einfaldasta loysnin er helst at brúka somur reglur, sum hava ligið í teimum lógunum. 



Tað merkir, at treytin fyri at eiga jørð og bústað í Føroyum kundi verið: 

- At persónur hevur búð og verið skattskyldugur í Føroyum í tvey ár 

- At persónur hevur búð og verið skattskyldugur í Føroyum í tilsamans 5 ár 

Okkara grannalond hava eisini undantaksreglur sum til dømis: 

- At loyvi kann gevast til fólk, ið kunnu prógva eitt serligt tilknýti til Føroyar 

Hesar reglur tryggja, at føroyingar, ið eru uttanlands í lestrarørindum ella starvsørindum 

kunnu hava síni rættindi í Føroyum. 

Tað krevur tó bæði skiftisreglur og viðgerð av arvaviðurskiftum og annað at gera eina 

haldgóða lóggávu. 

Tískil verður heitt á landsstýrið um at leggja fyri Løgtingið neyðug lógaruppskot, ið kunnu 

forða fyri, at útlendingar keypa bústaðir og jørð í Føroyum.  

 

 

 

Á Løgtingi, 6. mars 2020 
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