
Orkulán



!

 Minka um orkunýtsluna 
við orkuláni

Í miðal minkar tín árliga oljunýtsla 
í litrum við 15-20 prosent,  tá tú 
fremur eina orkusparandi dagføring. !

Vit veita lagaliga fígging til orkusparandi 
dagføring á sethús og íbúðir. 
Endamálið við orkuláninum er, at tú 
kanst minka um tína orkunýtslu.

Í hesum bóklingi sært tú, hvussu 
tú gert fyri at koma í gongd við 
at gera títt heim bíligari at 
reka og betri at búgva í.



Tú kanst fáa orkulán til
• at bjálva

• at skifta tak

• at skifta vindeygu

• at skifta klædning ella klæða av nýggjum

• at gera orkusparandi umbygging

• umvæling av orkuskipan

• útskifting av orkuskipan

• leggja um til alternativa orkuskipan

Vit veita ikki orkulán til
• ognir við vinnuligum endamáli

• vanligar ný- og umbyggingar

• innrættan av kjallara 

Lánsupphædd
Í minsta lagi kr. 50.000 og í mesta lagi kr. 350.000. 

Omaná lánsupphæddina kemur stovningarkostnaður.

Afturgjaldstíð
Upp til 20 ár, treytað av lánsupphæddini.

Ómaksgjøld
Stovningarkostnaður 1% av upphædd  

  (min. kr. 500)

Avgreiðslugjald kr. 500

Gjald fyri virðismeting av ogn kr. 2.000

Avgreiðsla av tinglýsingarskjølum kr. 500 pr. skjal

Tinglýsingargrundgjald kr. 1.000 pr. skjal

Tinglýsingargjald 0,5% av upphædd

1. rykkjaragjald kr. 50

Rentan er skiftandi
Í løtuni er rentan 2,75% p.a. 

Lánið gevur rætt til rentustuðul.

Treytir
• tú eigur ognina 

•  samlaða veðsetingin í ognini skal, íroknað eitt orkulán, 

ikki vera hægri enn 90% av metta virðinum av ognini

•  títt  gjaldføri skal vera góðkent út frá eini 

kredittmeting



Áðrenn tú sendir umsóknina 
Fá hendur á hesar upplýsingar, sum tú sendir okkum 

saman við umsóknini:

• el-nýtslu seinastu 5 árini (SEV)

• oljunýtslu seinastu 5 árini (Magn ella Effo)

•  kontuavrit og ognaruppgerð frá í fjør og higartil í ár 

hjá tær og hjúnafelaga (TAKS)

• heildaryvirlit yvir lán í tínum peningastovni

Eisini skalt tú leggja eina lýsing av tíni ætlan og tilboð 

frá veitara við umsóknini.

Soleiðis gert tú
Far inn á heimasíðu okkara bustadir.fo/orkulán og fyll 

umsóknina út talgilt.

Vilt tú heldur senda okkum umsóknina í pappírslíki, 

kanst tú printa hana út, útfylla og senda okkum hana.

Viðgerð av umsóknini
Tá vit hava móttikið tína umsókn verður hon viðgjørd 

av málsviðgera. Kannað verður eftir um gjaldførið er 

nøktandi, og harvið um tað er møguligt at veita lán 

sambært tínum ynski. Í hesum sambandi koma vit at 

meta um ognina og staðfesta um ætlaða tiltakið er 

orkusparandi.

Eftir hetta fært tú at vita, um lánið er játtað ella ikki. Tú 

fært eisini grundgeving fyri avgerðini.

Tá tú byggir um
Tá tú fert í gongd við at byggja um og keypa tilfar, skulu 

allir fakturar sendast okkum. Tú setur dagfesting á og 

váttar fyri at fakturin skal skuldskrivast tínum láni. Eftir 

hetta flyta vit upphæddina á fakturanum beinleiðis til 

veitaran. Tú fært sostatt ikki ræði á lánsupphæddini, 

men vit avgreiða allar flytingar fyri teg. 

Afturgjald
Afturgjaldið byrjar ein til tríggjar mánaðir eftir, at lánið 

er undirskrivað. Krav er um sjálvvirkandi flyting.

Einaferð um árið fært tú eitt kontuavrit, ið vísir saldu á 

láninum. Eru ivamál, ert tú altíð vælkomin at ringja til 

okkara og fáa upplýst saldu.

Umbygging er liðug

Orkulánið stendur við í 15 
mánaðir ella til umvælingin 
er liðug.  Tá arbeiðið er liðugt, 
skalt tú boða okkum frá og 
vit koma á staðið at gera eina 
dagførda meting av ognini.



Dømi um lánsútrokning fyrsta 
árið við 20 ára annuitetsláni  
við 2,75% p.a. í rentu 

Útrokningarnar omanfyri eru vegleiðandi, og skulu tí takast við fyrivarni. 
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Yviri við Strond 6
Postsmoga 215
110 Tórshavn

Tel. +298 401000
bustadir@bustadir.fo
www.bustadir.fo


