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Løgtingsmál nr. 89/2019: Uppskot til løgtingslóg um dagføring av vardum bústøðum 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg 

um 

dagføring av vardum bústøðum 

 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað 

at fara undir at dagføra verandi vardar 

bústaðir fyri í mesta lagi 33 mió. kr.  

 

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, hon er kunngjørd og fer úr gildi 31. 

desember 2023. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 
Lógaruppskotið er liður í einari samlaðari løguætlan hjá landsstýrismanninum í almannamálum, ið 

umframt hetta uppskotið um dagføring av vardum bústøðum, eisini fevnir um bygging av vardum 

bústøðum í Suðurstreymoy. 

Fleiri av verandi bústovnum, serliga í Suðurstreymoy, eru í ringum standi. Fyri nøkrum árum síðani 

varð ein lýsing gjørd av stovnunum, sum greitt vísti, at okkurt munagott eigur at gerast fyri at betra 

um umstøðurnar. Talan er í nógvum førum um gomul sethús, sum ikki eru hildin við líka og tí 

krevja ábøtur. 

 

Ávíst arbeiði er gjørt, men langt er eftir á mál. Í sambandi við lógaruppskotið hava 

Almannaverkið og Landsverk í felag lýst støðuna á vardu bústøðunum í dag og hava gjørt eina 

greining av kostnaðinum av, hvat skal gerast og raðfestast komandi árini.  
 

Ætlanin fer at bøta munandi um umstøðurnar, og um alt gongur sum ætlað, so verða samstundis 

útvegaði umleið 25 nýggj búpláss. Bíðilistin til búpláss er ovurhonds stórur.  

 

Í høvuðsheitum fevnir dagføringarætlanin um hesi viðurskifti: 

 

At herða brunatrygd, harundir rýmingarleiðir, bjargingarumstøður, brunaverju deiling 

(brunadeild og –eind, brunasmitta, roykverja...), aktivar brunaskipanir (ABA internt/eksternt...). 

At bøta um atkomuviðurskiftir í mun til galdandi krøv í kunngerð, at hava atkomueftirlit, har tað 

verður mett neyðugt og at bøta um útiøkir. 

At bøta um inniklima, harundir sansaligt (ljóð, ljós...), termiskt (lufthita, flatukomfort...) og 

atmosferiskt inniklima (luftgóðsku, ventilation...). 

At gera smærri orkuumvælingar - har tað loysir seg - í mun til dagsins aðalkrøv, harundir at skifta 

til grøna orkuveiting, bjálva betur (orkuhaldan) og orkuendurnýtsla. 

Annars rætta arvalig brek, feilir og óhepnar loysnir á bústovnunum í mun til dagsins aðalkrøv og 

bygningskunngerðina. 

Umleið 25 nýggj búpláss verða útvegaði í tíðarskeiðinum við útbygging innan, um pláss er fyri tí, 

ella uttan, um byggi- og nýtslustigið loyvir tí.   

 

Uppskotið er ein liður í at bøta um verandi bústaðarumstøður hjá fólki, ið bera brek.    

   

1.2. Galdandi lóggáva 

Ongin galdandi lóggáva er um at dagføra verandi vardar bústaðir. 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at veita heimild í eitt fýra ára skeið at dagføra verandi vardar 

bústaðir til fólk við breki og øðrum avbjóðingum. Talan er serliga um vardar bústaðir í 

Suðurstreymi, sum eru í ringum standi og niðurslitnir. Ætlanin tekur eisini hædd fyri, at 

útvegaði verða umleið 25 nýggj búpláss í tíðarskeiðinum. 

Hjálagt er, sum fylgiskjal 2, ein nærri útgreiðing av raðfestingum av smærri  verkætlanum árini 

2020-2023. 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Lógaruppskotið hevur við sær, at verandi vardu bústaðirnir, sum eru fevndir av hesi ætlan, 

gerast betri og meira tíðarhóskandi.  

1.5. Ummæli og ummælisskjal 
Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Landsverk og hevur Landsverk ískoyti til almennu 

viðmerkingarnar punkt 1.1. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Kostnaðarmetingin, sum er til taks, er gjørd í januar 2020. Prísbroytingar kunnu koma fyri, 

men tillagingar í ætlanini verða gjørdar í mun til prísbroytingarnar fyri at halda játtanina, sum 

sett er av til endamálið. 

Útreiðslurnar verða fíggjaðar yvir fíggjarárið 2020 við 6 mió. kr., 2021 við 9 mió. kr., 2022 við 

9 mió. kr. og 2023 við 9 mió. kr.  

Hetta lógaruppskotið hevur ikki við sær aðrar fíggjarligar avleiðingar. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land ella kommunur.  

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur við sær økt virksemi fyri byggivinnuna.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur við sær jaligar avleiðingar fyri umhvørvið, av tí at dagføringin eisini 

fevnir um smærri orkuumvælingar.  

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki við sær serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar 

avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. Dagføringarnar hava tó við sær, at støðan á vardu 

bústøðunum batnar munandi í mun til støðuna í dag, og fara bústaðirnar at verða á hædd við 

bústaðir av hesum slagi aðrastaðni í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri húsfólkini, av tí at umstøðurnar gerast meira 

tíðarhóskandi, samstundis sum fleiri búpláss verða útvegaði. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Ongir millumtjóðasáttmálar eru á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið stuðlar ST-sáttmálanum um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek. Sáttmálin 

varð settur í gildi fyri Føroyar tann 23. august 2009.  

Sambært grein 19 í Breksáttmálanum viðurkenna limalondini rættin hjá øllum fólkum, ið bera 

brek, at liva í samfelagnum á jøvnum føti við onnur og við somu valmøguleikum. 

Limalondini skulu viðurkenna at fólk, ið bera brek, sleppa at velja sær bústað og velja hvar og 

saman við hvørjum, tey vilja liva.  

Sambært grein 28 í breksáttmálanum viðurkenna limalondini, at fólk, ið bera brek, hava rætt 

til nøktandi lívskor og tískil eisini rætt til nóg góðan bústað. Somuleiðis viðurkenna 

limalondini, at fólk, ið bera brek, sleppa upp í almenn bústaðatiltøk.  

 

Við at betra um bústaðarumstøðurnar leggur lógaruppskotið upp til at liva upp til hesar 

viðurkendu ásetingarnar.  

 

2.9. Markaforðingar 

Ongar markaforðingar eru á økinum. 
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2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið áleggur ikki skattir ella avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld.   

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki fólki skyldur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið heimilar landsstýrismanninum at fara undir at dagføra verandi vardu bústaðir.  

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar enn tilskilað omanfyri.  

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Ja Nei Nei Ja Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Ja Ja  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1  

Greinin heimilar landsstýrismanninum at fara undir at dagføra vardar bústaðir fyri í mesta lagi 

33 mió. kr.   

 

Til § 2  

Greinin er ein gildiskomuregla og sólseturáseting. Sostatt fer lógin úr gildi 31. desember 2023. 

Sólseturásetingin tekur hædd fyri, at dagføringarnar ikki byrja samstundis, men yvir eitt fýra 

ára skeið. 

 

 

Almannamálaráðið, 3. mars 2020 

 

 

 

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur 

landsstýrismaður 

 

/ Eyðun Mohr Hansen 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Hoyringssvar frá Landsverki  

Fylgiskjal 2: Raðfesting greinað yvir fíggjarár 

 

 


