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Uppskot til
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um Húsalánsgrunn
(Ráðgeving og heimild til fígging av bústaðabygging)

§1
Í løgtingslóg nr. 62 frá 31. mai 2017 um
Húsalánsgrunn, sum broytt við løgtingslóg
nr. 140 frá 6. oktober 2011, løgtingslóg nr.
125 frá 7. desember 2012 og løgtingslóg
nr. 81 frá 29. mai 2017, verða gjørdar
hesar broytingar:
1. Aftan á § 6 verður sum kapittul 3 a
sett:

Stk. 2. Húsalánsgrunnurin kann móti
gjaldi veita stovnum, kommunum,
feløgum o.ø. ráðgeving um alternativar
byggi- og fíggingarhættir.”
2. Í § 8 b, stk. 1 verður “250 mió. kr.”
broytt til: “650 mió. kr.”
3. Í § 8 b, stk. 4 verður “í fíggjarmálum”
strikað.
§2

“Kapittul 3 a
Ráðgeving um alternativar byggi- og
fíggingarhættir
§ 6 a. Húsalánsgrunnurin veitir
borgarum ráðgeving um alternativar
byggi- og fíggingarhættir.

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin
eftir, at hon er kunngjørd.

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar

1.1. Orsakir til uppskotið
Landsstýrið hevur í samgonguskjalinum sett sær fyri:
•
•
•
•

at økja um og fjøltátta útboðið av bústøðum kring landið,
at seta ferð á bygging av vardum bústøðum,
at betra møguleikarnar hjá føroyskum familjum at seta búgv uttanfyri miðstaðaøkini,
og
at javnseta almenna og privata bústaðabygging til tess at økja um áhugan hjá privatum
virkandi.

Húsalánsgrunnurin (Bústaðir) er bústaðapolitiska amboðið hjá landsstýrinum, sum kann fremja
hesar ætlanirnar í verki. Húsalánsgrunnurin hevur frammanundan útvegað 333 leigubústaðir
kring landið, og tá verkætlanirnar, sum í løtuni eru í gongd ella ávegis, eru lidnar, fer almenna
bústaðafelagið at hava 500 bústaðaeindir.
Áhaldandi fólkavøksturin hevur tó við sær, at tað framvegis tykist vera stórur tørvur á
alternativum bústaðamøguleikum kring landið, og tí er neyðugt at geva Húsalánsgrunninum
møguleika at fara undir nýggjar verkætlanir, soleiðis at arbeiðið við at fjøltátta føroyska
bústaðamarknaðin kann halda fram. Tað er trupult at meta um, júst hvussu stórur
bústaðatørvurin er – í løtuni eru ikki amboð at gera neyvar metingar – men ábendingar eru um,
at bústaðamarknaðurin er ov lítið fjøltáttaður, og at samlaða útboðið ikki stendur í mát við
eftirspurningin.
Landsstýrið hevur tí við lógaruppskotinum valt at geva Húsalánsgrunninum heimild at fíggja
bústaðir fyri 400 mió. kr. komandi árini.
Húsalánsgrunnurin hevur áður víst á, at tað almenna ikki megnar at nøkta allan bústaðatørvin
í landinum; til tað er tørvurin ov stórur. Tí er umráðandi, at virksemið hjá Húsalánsgrunninum
verður skipað soleiðis, at áhugin hjá privatum virkandi ikki verður køvdur. Fyri at eggja privata
og stovnsliga kapitalinum – sum er til staðar í landinum – at halda fram við at gera íløgur í
bústaðamarknaðin í teimum økjum, har grundarlag er fyri kapping, hevur landsstýrið gjørt av,
at fer Húsalánsgrunnurin undir verkætlanir í tílíkum økjum, skal hetta vera á javnsettum
grundarlagi við atliti at avkastkravi og atgongd til kommunal grundøkir.
Mett verður, at javnsettu treytirnar eisini fara at betra um møguleikarnar hjá
Húsalánsgrunninum at taka lut í samstørvum við privatum virkandi og stovnsligum íleggjarum
og harvið økja enn meira um útboðið.
Ein fjøltáttaður bústaðamarknaður eigur at fevna um øll; eisini tey við serligum tørvi. Tí hevur
landsstýrið gjørt av at seta ferð á bygging av vardum bústøðum kring landið. Partur av teimum
400 mió. kr., sum Húsalánsgrunnurin við lógaruppskotinum fær heimild at fíggja bústaðir fyri,
verður tí brúktur til almannagagnligar verkætlanir innan bústaðaøkið, eitt nú búfelagsskapir
ella sambýlir til fólk við serligum tørvi og barnaverndarstovnar.
Almannagagnligu bústaðaverkætlanirnar kunnu tó eisini fevna um onnur sløg av bústøðum,
eitt nú lestrarbústaðir.
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Fyri at tryggja, at tað frameftir eisini verður møguligt at búseta seg á smærru plássunum, hevur
landsstýrið harafturat gjørt av, at partur av fíggingini skal brúkast til bústaðabygging uttanfyri
miðstaðaøkini í Føroyum.
Húsalánsgrunnurin er sum nevnt bústaðapolitiska amboðið hjá landsstýrinum. Landsstýrið
hevur tí við lógaruppskotinum valt at stovnseta eina ráðgeving hjá Húsalánsgrunninum
(Bústøðum), sum borgarar, kommunur, feløg o.o. kunnu venda sær til fyri at fáa ráðgeving um
alternativar byggi- og fíggingarhættir.
Trupulleikin í dag er, at tað kann tykjast trupult hjá einstaklingum at seta seg inn í, hvussu ein
best skipar seg í ein búfelagsskap, hvussu eitt lutaíbúðafelag verður stovnað, hvussu fígging
fæst til vega o.s.fr. Tørvur er sostatt á eini ráðgeving, sum kann hjálpa einstaklingum, ella
bólkar av persónum, víðari á leið við sínum ætlanum, og harvið stuðla undir ein meira
fjøltáttaðan bústaðamarknað.
Lógaruppskotið er partur av bústaðapolitisku ætlanini hjá landsstýrinum, sum – afturat
omannevndu átøkum – eisini fevnir um eitt alment-privat samstarv um vardar bústaðir.

1.2. Galdandi lóggáva
Sambært verandi § 8 b í løgtingslógini kann Húsalánsgrunnurin fíggja bygging av bústøðum
upp til 250 mió. kr. við at skriva út lánsbrøv til íleggjarar í Føroyum, við at taka lán frá
stovnsligum íleggjarum í Føroyum ella við bankaláni úr føroyskum banka.
Partur av teimum 250 mió. kr. er nú brúktur, meðan restin er bundin í verkætlanir, sum
annaðhvørt eru í gongd ella ávegis. Húsalánsgrunnurin hevur tí ikki møguleika at fara undir
nýggjar bústaðaverkætlanir uttan so, at nýggj fígging verður fingin til vega.
Sambært løgtingslógini hevur Húsalánsgrunnurin onga ráðgevingarskyldu mótvegis borgarum,
stovnum, kommunum, feløgum o.ø.

1.3. Endamálið við uppskotinum
Endamálið við uppskotinum er at geva almenna bústaðafelagnum møguleika at halda fram við
at økja um og fjøltátta útboðið av bústøðum kring alt landið.
Við uppskotinum verður tað møguligt hjá Húsalánsgrunninum at fara undir nýggjar verkætlanir
fyri 400 mió. kr. afturat teimum verkætlanunum, sum í dag annaðhvørt eru í gongd ella ávegis.
Endamálið við uppskotinum er harafturat at stovnseta eina ráðgeving hjá Húsalánsgrunninum
um alternativar byggi- og fíggingarhættir, sum kann leggja lunnar undir ein meira fjølbroyttan
føroyskan bústaðamarknað.

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum
Við uppskotinum fær Húsalánsgrunnurin heimild at fíggja bústaðabygging fyri 400 mió. kr.
við at skriva út lánsbrøv til íleggjarar í Føroyum, við at taka lán frá stovnsligum íleggjarum í
Føroyum ella við bankaláni úr føroyskum banka.
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Húsalánsgrunnurin fekk í 2017 heimild at fíggja bústaðir fyri 250 mió. kr. Lániheimildin frá
2017 er í dag annaðhvørt brúkt ella bundin í verkætlanir, sum eru í gongd ella ávegis. Við
lógaruppskotinum fær Húsalánsgrunnurin sostatt møguleika at fíggja bústaðir fyri 400 mió. kr.
afturat.
Ætlað nýtsla av lániheimildini
Av teimum 400 mió. kr. eru 200 mió. kr. ætlaðar til almannagagnligar bústaðaverkætlanir, sum
verða gjørdar eftir avtalu við landsstýrismannin í bústaðamálum. Dømi um tílíkar verkætlanir
eru búfelagsskapir ella sambýlir til fólk við serligum tørvi, barnaverndarstovnar og
lestrarbústaðir.
100 mió. eru ætlaðar til vanligar bústaðir í teimum økjum í landinum, har grundarlag ikki er
fyri kapping við privat virkandi.
100 mió. eru ómarkaðar, men fara tær til verkætlanir í økjum, har grundarlag er fyri kapping
við privat virkandi, skal hetta vera á javnsettum grundarlagi við atliti at avkastkravi og atgongd
til kommunal grundøkir.
Mett verður, at tað við 200 mió. kr. kunnu fáast til vega uml. 110-150 vanligar búeindir kring
landið. Henda meting verður tó ávirkað av, hvat slag av bygging talan er um; eitt nú stødd á
bústøðunum, um bygt verður á staðnum, ella um modul verða flutt inn og sett upp á staðnum.
Ráðgeving um alternativar byggi- og fíggingarhættir
Við uppskotinum verður harafturat stovnsett ein ráðgeving hjá Húsalánsgrunninum um
alternativar byggi- og fíggingarhættir, sum borgarar, stovnar, kommunur, feløg o.o. kunnu
venda sær til.

1.5. Ummæli og ummælisskjal
Umframt, at lógaruppskotið hevur ligið til almenna hoyring, hevur uppskotið verið til ummælis
hjá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felagnum Føroyskir Peningastovnar
LÍV
Betri Pensjón
Vinnuhúsinum
MEGD
Búgva
Almannaverkinum
Bústøðum
Stjórnarráðunum
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur
At Húsalánsgrunnurin fær 400 mió. kr. at byggja fyri komandi árini, fer at hava við sær hægri
lønargjaldingar í byggivinnuni og avleiddum vinnum, sum selja vørur og tænastur til
byggivinnuna, og at land og kommunur fara at fáa fleiri skatta- og avgjaldsinntøkur.
Økta útboðið av bústøðum fer væntandi at stuðla undir, at fólkavøksturin síðani 2014 heldur
fram. Hetta kann skapa grundarlag fyri størri virksemi, hægri inntøkum og búskaparvøkstri, og
harvið eisini størri inntøkur til landskassan og kommunukassarnar.

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur
Uppskotið hevur við sær umsitingarligar avleiðingar fyri Húsalánsgrunnin og Landsbanka
Føroya. Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar við sær fyri kommunurnar.

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna
Uppskotið hevur við sær jaligar avleiðingar fyri vinnuna, tí uppskotið økir um virksemið í
byggivinnuni og avleiddum virksemi av byggivinnuni.
Eisini er tað jaligt fyri vinnuna, at Húsalánsgrunnurin, í teimum økjum, har grundarlag er fyri
kapping við privat virkandi, frameftir skal virka undir javnsettum treytum við atliti at
avkastkravi og atgongd til kommunal grundøki.

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið
Mett verður ikki, at uppskotið hevur serligar avleiðingar fyri umhvørvið.

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum
Partur av figgingini skal brúkast til bústaðaverkætlanir uttanfyri miðstaðaøkini. Mett verður tí,
at uppskotið kann hava við sær jaligar avleiðingar fyri nøkur av smærru plássunum í landinum.

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir
Lógaruppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri persónar, ið bera brek, og persónar við serligum
tørvi, tí Almannaverkið hevur ávísingarrætt til 5. hvørja íbúð hjá Húsalánsgrunninum.
Harafturat fer ein partur av teimum 200 mió. kr. til almannagagnligar bústaðaverkætlanir at
fevna um vardar bústaðir, eitt nú búfelagsskapir og sambýlir til persónar við serligum tørvi.
Lógaruppskotið hevur harafturat jaligar avleiðingar fyri tey, sum í dag hava trupult við at fáa
sethúsafígging o.l., tí útboðið av leigubústøðum verður økt munandi kring landið. Harafturat
kann ráðgevingin, ið við lógaruppskotinum verður stovnsett hjá Húsalánsgrunninum, seta
gongd á ein meira fjøltáttaðan og fevnandi bústaðamarknað.

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum
Mett verður ikki, at uppskotið hevur avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum.
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2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar
Mett verður ikki, at uppskotið hevur avleiðingar fyri skyldur Føroya sambært
Hoyvíkssáttmálanum.
Mett verður ikki, at lógaruppskotið hevur týdning fyri skyldur Føroya sambært EMRS.
Við lógaruppskotinum verður útboðið av vardum bústøðum økt. Uppskotið hevur tí jaligar
avleiðingar fyri persónar, ið bera brek, umframt skyldur Føroya sambært ST-sáttmálanum um
rættindi einstaklinga, ið bera brek.

2.9. Markaforðingar
Lógaruppskotið hevur í sjálvum sær ongar ásetingar, sum elva til markaforðingar, men við
hesum lógaruppskotinum verður Húsalánsgrunninum heimilað at hækka lántøkuna við 400
mkr. Hetta verður gjørt við at broyta § 8 b, sum longu avmarkar Húsalánsgrunnin til at útvega
sær fígging í Føroyum.

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv
Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella
onnur størri inntriv.

2.11. Skattir og avgjøld
Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um skattir og avgjøld.

2.12. Gjøld
Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld.

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur?
Lógaruppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur.

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir
landsstýrinum ella til kommunur?
200 mió. kr. eru ætlaðar til almannagagnligar verkætlanir, ið verða gjørdar eftir avtalu við
landsstýrismannin í bústaðamálum. Talan kann eitt nú vera um búfelagsskapir ella sambýlir til
fólk við serligum tørvi, barnaverndarstovnar og lestrarbústaðir.
Sambært 8 b, stk. 4 í lógaruppskotinum skal landsstýrismaðurin harafturat í hvørjum einstøkum
føri góðkenna fíggingina sambært stk. 1.

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn?
Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn.
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2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar?
Lógaruppskotið hevur ikki við sær aðrar kendar avleiðingar.

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum
Fyri landið ella
landsmyndugleikar

Fyri
kommunalar
myndugleikar

Fyri pláss ella
øki í landinum

Fyri ávísar
samfelagsbólkar ella
felagsskapir

Fyri vinnuna

Fíggjarligar ella
búskaparligar
avleiðingar

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Umsitingarligar
avleiðingar

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Umhvørvisligar
avleiðingar

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Avleiðingar í
mun til altjóða
avtalur og
reglur

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Sosialar
avleiðingar
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar
3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina
Til § 1
Nr. 1 (§ 6 a)
Sambært nýggju ásetingini í § 6 a, stk. 1 hevur Húsalánsgrunnurin frameftir skyldu at veita
borgarum ráðgeving um alternativar byggi- og fíggingarhættir. Hjá borgarum skal tað vera
ókeypis at venda sær til ráðgevingina, eisini í førum, har fleiri borgarar venda sær til
ráðgevingina í felag.
Við nýggju ásetingini í § 6 a, stk. 2 fær Húsalánsgrunnurin harafturat heimild at veita stovnum,
kommunum, feløgum o.ø. ráðgeving um alternativar byggi- og fíggingarhættir.
Tá Húsalánsgrunnurin veitir ráðgeving sambært stk. 2 – eitt nú til eitt privat felag – kann
grunnurin krevja gjald fyri tænastuna. Hetta fyri at forða fyri, at tað ikki er kappingaravlagandi
fyri vinnuna at veita ókeypis ráðgeving, eins og fyrispurningar frá feløgum, kommunum e.l.
kunnu hugsast at vera meira orkukrevjandi enn fyrispurningar frá borgarum.
Seinastu nógvu árini hava verið greiðar ábendingar um, at føroyski bústaðamarknaðurin er ov
stirvin. Leigumarknaðurin er í vøkstri, men er enn rættiliga avmarkaður í vavi.
Í grannalondunum hava aðrir byggi- og fíggingarhættir tikið dik á seg seinastu árini. Teirra
millum kunnu nevnast: “tiny house movement”, “búfelagsskapir” og “leiga til at eiga”.
Trupulleikin í dag er, at tað kann tykjast trupult hjá einstaklingum at seta seg inn í, hvussu ein
best skipar seg í ein búfelagsskap, hvussu eitt lutaíbúðafelag verður stovnað, hvussu fígging
fæst til vega o.s.fr.
Tørvur er sostatt á einari ráðgeving, sum kann hjálpa einstaklingum, ella bólkar av persónum,
víðari á leið við sínum ætlanum, og harvið stuðla undir ein meira fjøltáttaðan bústaðamarknað.
Tí verða stig tikin til at stovnseta eina ráðgeving.
Mett verður, at nýggja uppgávan kann rúmast innan verandi karmar hjá Húsalánsgrunninum.
Mett verður, at ein tílík ráðgeving kann seta gongd á eina tilgongd, sum í longdini fer at hava
við sær ein meira fjøltáttaðan bústaðamarknað í Føroyum, sum fevnir um annað enn sethús,
eigaraíbúðir, leigubústaðir og lutabústaðir.

Nr. 2 (§ 8 b, stk. 1)
Við broytingini í § 8 b, stk. 1 verður heimildin hjá Húsalánsgrunninum at fíggja bústaðir fyri
økt úr 250 mió. kr. upp á 650 mió. kr. Av tí, at lániheimildin frá 2017 annaðhvørt er brúkt ella
bundin í verkætlanir, sum eru í gongd ella ávegis, merkir hetta, at Húsalánsgrunnurin fær
heimild at fíggja nýggjar bústaðaverkætlanir fyri 400 mió. kr.
Endamálið við broytingini er at geva Húsalánsgrunninum møguleika at halda fram við at økja
um og fjøltátta útboðið á føroyska bústaðamarknaðinum.
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Av teimum 400 mió. kr. eru 200 mió. kr. ætlaðar til almannagagnligar bústaðaverkætlanir.
Verkætlanirnar verða gjørdar eftir avtalu við landsstýrismannin í bústaðamálum. Dømi um
tílíkar verkætlanir eru búfelagsskapir ella sambýlir til fólk við serligum tørvi,
barnaverndarstovnar og lestrarbústaðir.
100 mió. eru ætlaðar til vanligar bústaðir í teimum økjum í landinum, har grundarlag ikki er
fyri kapping við privat virkandi.
100 mió. verða ómarkaðar, men fara tær til verkætlanir í økjum, har grundarlag er fyri kapping
við privat virkandi, skal hetta vera á javnsettum grundarlagið viðvíkjandi avkastkravi og
atgongd til kommunal grundøkir. Landsstýrismaðurin ger avtalu við Húsalánsgrunnin um hesar
treytir, tá landsstýrismaðurin skal góðkenna fíggingina sbrt. § 8 b, stk. 4.
Endamálið við javnsetingini er at eggja privata og stovnsliga kapitalinum at gera íløgur í
føroyska bústaðamarknaðin í teimum økjum, har grundarlag er fyri einari kapping við privat
virkandi.
Samstundis verður mett, at jøvnu treytirnar kunnu betra um møguleikarnar hjá
Húsalánsgrunninum at taka lut í samstørvum við privatum virkandi og stovnsligum íleggjarum
og harvið økja enn meira um útboðið.
Fíggingarleisturin er hin sami sum fyri lániheimildina í 2017, sbr. § 8 b, stk. 1-5 í løgtingslógini.
Fíggingin, fyri samanlagt 400 mió. kr., kann sostatt fáast til vega við at at skriva út lánsbrøv,
ið allir føroyskir íleggjarar fáa høvi at keypa, við at stovnsligir lánsveitarar í Føroyum læna
pening til Húsalánsgrunnin, ella við láni úr føroyskum banka.
Stovnsligir íleggjarar og lánsveitarar eru eitt nú pensjónsfeløg, pensjónsgrunnar,
peningastovnar og aðrir føroyskir stovnar og grunnar, ið hava tørv á at plasera pening. Størstu
stovnsligu íleggjararnir í Føroyum eru í løtuni: Peningastovnarnir, LÍV, Betri pensjón, AMEG
og ALS.
Fíggingin til Húsalánsgrunnin verður umsitin av Landsbanka Føroya, sbr. § 8 b, stk. 3 í
løgtingslógini. Landsstýrismaðurin kann í serligum førum loyva aðrari fígging til
Húsalánsgrunnin umvegis Landsbanka Føroya, sbr. § 8 b, stk. 5 í løgtingslógini. Hetta kann
t.d. gerast neyðugt, um tað ikki er møguligt at fáa allar 400 mió. kr. til vega umvegis íleggjarar
ella lánsveitarar Føroyum. Tá kann landsstýrismaðurin, í samráði við Landsbanka Føroya,
loyva Landsbankanum at fíggja írestandi upphæddina við aðrari fígging, sum ikki er lánsbrøv
til íleggjarar í Føroyum, lán frá íleggjarum í Føroyum ella bankalán úr føroyskum banka.
Onnur fígging enn lánsbrøv, lán frá stovnsligum íleggjarum, ella bankalán frá føroyskum
banka, kann harafturat gerast viðkomandi, um tað t.d. vísir seg, at fíggingin úr Føroyum er
órímiliga dýr. Tá kann landsstýrismaðurin, í samráði við Landsbanka Føroya, eisini loyva
Landsbankanum at fíggja írestandi upphæddina við aðrari fígging, sum ikki er lánsbrøv til
íleggjarar í Føroyum, lán frá íleggjarum í Føroyum ella bankalán úr føroyskum banka.
Húsalánsgrunnurin veitir við ognum felagsins trygd fyri alla fígging, felagið fær til vega, sbr.
§ 8 b, stk. 2 í løgtingslógini. Landskassin átekur sær sostatt ongan váða í sambandi við lántøku
hjá Húsalánsgrunninum.
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Landsstýrismaðurin skal í hvørjum einstøkum
Húsalánsgrunninum, sbr. § 8 b, stk. 4 í løgtingslógini.

føri

góðkenna

fíggingina

hjá

Nr. 3 (§ 8 b, stk. 4)
§ 8 b, stk. 4 verður broytt samsvarandi fráboðan nr. 128 frá 6. september 2019 um býti av
málsøkjum landsstýrisins millum landsstýrismenninar.

Til § 2
Vanlig gildiskoma.

Almannamálaráðið, 26. juni 2020.
Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur
landsstýrismaður
/ Eyðun Mohr Hansen

Yvirlit yvir fylgiskjøl:
Fylgiskjal 1: Javntekstur
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