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

 

Landsstýrismaðurin í almannamálum, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, hevur lagt málið fram 6. 

mars 2020 og eftir 1. viðgerð 23. apríl 2020, er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 1., 7. og 14. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við MEGD og landsstýrismannin í almannamálum, 

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur saman við Almannaverkinum og Landsverki. 

 

Fíggjarnevndin hevur hesar viðmerkingar: 

Við hesi lóg verður heimilað landsstýrismanninum at fara undir at dagføra verandi vardar bústaðir 

fyri í mesta lagi 33 mió.kr. 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. 

Nevndini er upplýst, at ætlanin er at dagføra 20 bygningar næstu fýra árini - í 2020, 2021, 2022 og 

2023. Fleiri av verandi bústovnunum, serliga í Suðursteymoy, 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. 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 úvegað umleið 25 nýggj búpláss. 

Bíðilistin til búpláss er ovurhonds stórur. 

Í høvuðsheitum fevnir dagføringarætlanin um hesi viðurskifti: 

• Herðing av brunatrygd 

• Bøting av atkomuviðurskiftum 

• Bøting av inniklima 

• Orkuumvælingar 

• Umbygging innan og uttan fyri at útvega fleiri búpláss 

 

Í tilfari sum nevndin hevur fingið innlit í, sæst, hvørjar bygningar talan er um og eisini, hvat ætlanin 

er at gera við hvønn einstakan bygning, og hvør kostnaðarmetingin er fyri ætlaðu dagføringina. 

Ein spurningur, sum nevndin hevur umrøtt er, hvørt hendan dagføringarætlan fer at ávirka ætlanina 

um at byggja nýggjar vardar bústovnar, soleiðis at skilja, at hendan t.d. kann koma í drag. Til hendan 

spurning fingu vit upplýst frá landsstýrismanninum, at tað er ikki ætlanin, tí hildið verður fast um, at 

nýggir vardir bústovnar skulu byggjast, soleiðis sum ætlanin hevur verið og framvegis er. MEGD var 

til hoyringar í nevndini og tók undir við ætlanini at dagføra verandi vardu bústaðirnar, tí tørvur er á 

hesum, men samstundis legði MEGD áherðslu á, at hendan dagføringarætlanin á ongan hátt mátti 

taka burturav ætlanini um nýbygging av vardum bústøðum. Tað má ikki henda, at nýbygging verður 

yvirhálað av dagføringum. 



 

 

Nevndin setti eisini Landsverki spurningin, hvørt 33 mió.kr. fóru at røkka til  hesa dagføringarætlan. 

Til hendan spurning fingu vit greitt at vita frá Landsverki, at ætlanin var ambitiøs, men realistisk, so 

tí eiga hesar 33 mió.kr. at røkka til hesa dagføringarætlan. Nevndin tekur til eftirtektar metingina hjá 

serkunnleikanum. 

Aksel V. Johannesen, Kristina Háfoss og Ruth Vang hava harumframt hesar viðmerkingar: 

Undanfarna samgonga millum Javnaðarflokkin, Tjóðveldi og Framsókn setti sær fyri at raðfesta 

bústaðarmál og bústaðir til fólk við serligum avbjóðingum høgt. Hetta hevði verið raðfest ov lágt av 

samgongum í áratíggjur, og nú skuldi broyting koma. Hetta var avgerandi fyri at skapa størri trivnað 

og at leggja lunnar undir framhaldandi framgongd og fólkavøkstur.   

Í 2016 varð heimild latin almenna bústaðarfelagnum at byggja 200 bústaðir afturat, soleiðis at stóra 

bústaðartrotið í størri mun kundi loysast. 5. hvør av hesum íbúðum skuldi hartil latast til 

Almannaverkið at leiga til fólk við serligum avbjóðingum. 

Tað vísti seg tó skjótt, at tørvurin var enn størri, og samstundis var trýstið á byggivinnuna stórt. Fyri 

at fáa gagnnýtt verandi fermetrar betur og eggja fólki til at leiga út til langtíðarleigu, varð fyribils 

skattalóg sett í verk, ið gjørdi, at tú kundi leiga út til langtíðarleigu og fáa upp í 100.000 árliga í 

skattafríari inntøku. Harvið gjørdist tað eisini meira áhugavert at leiga út til langtíðarútleigu enn til 

stutttíðarútleigu so sum Airbnb. 

Í 2019 vórðu eisini aðrar broytingar gjørdar, ið styrktu støðuna hjá leigarum, eitt nú fekk leigunevndin 

heimild at forða fyri órímiligari hækking av leigukostnaði. Eisini vórðu aðrar betringar gjørdar, eitt 

nú varð bráðtørvslisti stovnaður hjá Bústøðum, og fekk Almannaverkið heimild at gera avtalur við 

privat um leigu av bústøðum. 

Størsta raðfesting nakrantíð av bústøðum til fólk við serligum avbjóðingum varð eisini framd í 

undanfarna samgonguskeiði. 200 mió. kr. vórðu settar av til nýggjar bústovnar, og farið varð undir 

fyrireikingar. Millum verkætlanirnar vóru hesar: 

• Bú- og umlættingardepil til fólk við autismu 

• 2 nýggir bústovnar til fólk við menningartarni 

• Endurnýggjan av Eirargarði og bústovnum á Mýrini í Tórshavn 

• Nýtt barnaheim 

Nýggjur bústovnur í Torfinsgøtu í Tórshavn varð eisini tikin í nýtslu í undanfarna samgonguskeiði. 

Eins og fyrireikingarnar av fleiri verkætlanum vóru komnar væl áleiðis og klárar at bjóða út, tá nýggja 

samgongan tók við. Sum skilst á landsstýrismanninum, er ætlanin at fremja flestu av ætlanunum í 

verki. Tað er at fegnast um. 

Nú 33 mió. kr. verða settar av til at viðlíkahalda og betra verandi bústovnar, vilja vit trý undirstrika, 

at tað hevur stóran týdning, at henda játtan ikki verður tikin av tí játtan, ið er sett av til at byggja 

nýggjar bústovnar. Í løtuni eru góðar 40 mió. kr. tøkar at byggja fyri, og sambært seinast samtyktu 

fíggjarkørmum eru minst 160 mió. kr. settar av afturat komandi árini.  



 

 

Fleiri stórar byggiverkætlanir í Føroyum verða lidnar í 2020-21; samstundis eru Føroyar – og allur 

heimurin - raktar av koronakreppu. Tað hevur stóran týdning, at tað almenna er við til at halda gongd 

í búskapinum, og at skapa virksemi. Tá tørvurin á bústovnum er stórur, peningurin er tøkur, og 

byggivinnan hevur tørv á fleiri verkætlanum komandi árini, verður heitt á landsstýrið um at arbeiða 

skjótt við hesum málum og fáa bjóðað nýggju bústovnarnar út sum skjótast. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið.  

 

 

 

Fíggjarnevndin, 19. mai 2020 
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