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í Bústaðir
Tað er við gleði og eyðmýkt, at vit ynskja tær, og hinum 
limunum, at vera hjartaliga vælkomin í bústaðafelagið.

Sum bústaðafelag eru vit eitt sindur sum okkara búmerki: 
enn grøn. Kortini hava vit lært sera nógv hetta farna 
árið, har vit eitt nú hava bygt leigubústaðir kring landið, 
samstarvað við bústaðafeløg aðrastaðni og fyrireikað 
okkum til avbjóðingarnar fyri framman.

Vit vilja royna ymiskar byggi-, útboðs- og fíggingarhættir 
soleiðis, at vit fáa tað besta úrslitið í hvørjum einstøkum 
føri. Endamálið er at byggja so fíggjarliga skynsamt, sum 
til ber, uttan at linka krøvini til rakstur og dygd.

Higartil hava vit bert bygt leigubústaðir í smáum eindum 
uttan fyri Havnina. Fleiri og størri verkætlanir eru ávegis 
í Havn, har vit hava fingið góðar sømdir frá Tórshavnar 
kommunu.

Okkara størsta verkætlan uttan fyri Havnina er í Klaksvík, 
har sjøtul verður settur á eina spennandi byggiverkætlan, 
sum er eitt samstarv við Klaksvíkar kommunu og virðislønta 
arki tektin Ósbjørn Jacobsen.

Sum byggiharrar kring landið eru Bústaðir altíð áhugaðir í 
møguligum samstarvi við almennar myndugleikar, ráð gev-
ar, íleggjarar og aðrar áhugabólkar.

Komandi árini fara vit at byggja ein leigubústað til tín. Um 
bústaðurin lýkur tíni krøv og ynski, fært tú boð frá okkum í 
góðari tíð, tá ið hann er klárur at flyta inn í.

Enn einaferð hjartaliga vælkomin sum limur í Bústøðum.

Vit vilja byggja so fíggjarliga 
skyn samt, sum til ber, uttan at 

linka krøvini til rakstur og dygd

Flestu av okkara grannalondum hava upp í 100 ára langar royndir við bústaðafeløgum. Hesar royndir hava vit ikki í 
Føroyum, tí okkara siðvenja hevur altíð verið tann, at vit búgva í egnum sethúsum. Í grannalondum okkara verður hetta 
virksemið ofta umsitið av fleiri ymiskum feløgum og virkjum. Tá ið verkætlanir skulu gjøgnum førast krevst, at nógvir 
aktørar arbeiða saman. Fyri at koma á mál vilja Bústaðir hava ein týdningarmiklan leiklut á øllum hesum økjum.
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Sum bústaðafelag er tað okkara uppgáva at eiga og 
reka leigu bústaðir. At búgva til leigu í einum almennum 
bústaða felag merkir, at tú býrt til leigu undir væl skipaðum 
viður skiftum.

Tí eru okkara mál at veita 100 leigubústaðir um árið næstu 
5–7 árini, har øll okkara bygging tekur støði í heimliga 
føroyska byggisiðinum og veðurlagnum. Harumframt vilja 
vit fremja okkara ætlanir til gagns fyri allar borgarar og alt 
sam felagið.

Vit eru Føroya einasta bústaðafelag og fara at veita leigu-
bústaðir til føroyingar kring alt landið, so fleiri og betri 
bú staðir verða til allar samfelagsbólkar.

Vit vilja skapa vælvirkandi býlingar og bústaðaumhvørvi 
kring landið og soleiðis arbeiða fyri at røkka teimum mál-
setning um, sum Føroya Landsstýri hevur stungið út í kortið 
í Bústaða politikki Landsins: at útvega, veita og reka hósk-
andi bústaðir til allar borgarar.

Vit vilja byggja saman við áhugafeløgum og komm un-
um, so vit í felag kunnu skapa nýggjar, kreativar og hósk-
andi bústaða loysnir, soleiðis at bústaðamarknaðurin sum 
heild verður betri og meira fjøltáttaður. Kunn ing um byggi-
verkætlanirnar verður altíð løgd út á heima síðu okkara, so 
hvørt nakað nýtt er at frætta.

Tá vit byggja leigubústaðir saman við øðrum, kann hetta 
merkja, at vit ikki ráða yvir øllum bústøðunum í býlinginum. 
Sum heild verða limir tiknir inn eftir bíðilistanum, men 
summi undantøk kunnu vera, har ávísir bólkar verða tiknir 
fram um, um eitt nú kommunalir myndugleikar ella lands-
myndugleikar ráða yvir einum parti av leigubústøðunum.

Vit byggja nýggjar 
dygdargóðar 
bústaðaloysnir

Bústaðir
Lestrarbústaðir

Eldrabústaðir

Almennir
myndugleikar
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Tað er umráðandi, at tú skrivar til 
Bústaðir, um tú vilt leggja eitt annað 

øki aftrat ynskjunum í tíni umsókn

Í fyrsta umfari kemur tú á bíðilistan sum søkjandi limur. 
Seinni, tá tú hevur fingið ein leigubústað, kanst tú skriva 
teg upp til annan bústað, tí eftir tveimum árum sum 
búgvandi limur í verandi íbúð hevur tú framíhjárætt til ein 
annan bústað í bústaðafelagnum.

Um tað bert ræður um at fáa eitt stað at búgva skjótast 
gjørligt, eigur tú skriva teg upp til bústaðir í fleiri økjum – 
eisini teir, ið tú annars ikki hevði raðfest frammarlaga.

Fleiri, sum standa á bíðilistanum, eru hvílandi limir. Tað er 
tí tey ikki hava tørv á eini íbúð beint nú, men hava valt at 
søkja nú, fyri at hava betri møguleika at fáa ein bústað, tá 
tey hava tørv á tí.

Tað er umráðandi at hava í huga, at títt tal á bíðilistanum 
merkir ikki, at øll framman fyri teg skulu flyta inn í leigu

bústað, áðrenn tú fært eitt tilboð. Mong av teimum, sum 
standa framman fyri teg á bíðilistanum, kunnu hava onnur 
krøv og ynskir enn tú, eitt nú til øki, stødd og prís.Somu
leiðis kunnu mong teirra vera hvílandi limir, sum ikki ynskja 
tilboð um leigubústað enn.

Hetta kann sostatt merkja, at tú kanst fáa tilboð um ein 
tøkan leigubústað skjótari enn tú væntar.

Vilt tú ikki fáa tilboð um leigubústað beinanveg, skalt tú 
bara boða okkum frá hesum. Sum hvílandi limur hevur 
tú somu fyrimunir á bíðilistanum sum søkjandi limir, 
og tú skalt framhaldandi gjalda kostnaðin fyri at vera á 
bíðilistanum. Tú kanst altíð boða frá, at tú vilt gerast virkin 
bústaðasøkjandi aftur.

Bíðilistin
Økini

Sum søkjandi limur, fært tú einans tilboð um leigu bústað í tí 
øki ella teimum økjum, tú hevur raðfest í tíni um sókn. Vit hava 
býtt landið upp í 7 økir, sum myndin vísir. Í framtíðini fara vit fyri 
hvørt øki sær at vísa, hvørjir bú staðir eru til taks, og hvørjir eru 
ávegis.

Leigu kostnað urin er ikki ásettur enn, men endalig leiga verður 
ásett í sam svari við kostnaðin á íbúðini, um framt onnur viður
skifti, sum kunnu vera ymisk frá bý lingi til býling. Eitt yvirlit yvir 
allar leigu upp hæddir verður tøkt á heimasíðuni, so skjótt hesar 
eru kendar.

Bústaðir vilja virka fyri, at øll í Føroyum skulu hava møgu leika 
fyri at út vega sær ein bústað. Tí verður miðað ímóti at hava bú
staðatilboðini har, sum fólk hava tørv á teimum. Bústaðir fara at 
reka leigubýlingar í øll um høvuðsøkjum í Føroyum.

Íbúðastødd og snið eru ymisk frá býlingi til býling, men miðað 
verður ímóti at hava eitt breitt úrval av stødd og sniði, sum eisini 
endur speglar tørvin í sam felagnum.

Íbúðirnar eru í høvuðsheitum ætlaðar øllum, men sum frá líður 
verða serligar íbúðir eitt nú til lesandi, eldri fólk og fólk við ser
ligum tørvi eisini bygdar.

Vita hava 
býtt Føroyar upp 

í 7 økir

7



www.bustadir.fo

Vit nýta heimasíðu okkara www.bustadir.fo til kunning og 
tíðindi. Longu nú kanst tú lesa um 12 ymiskar verkætlanir, 
harav fimm eru í gongd, og sjey eru ávegis. Tilsamans 
fevna hesar verkætlanirnar um á leið 200 nýggjar leigu
bústaðir.

Tað er av størsta týdningi, at okkara leigubústaðir eru 
rúm ligir og nýtiligir. Tað er umráðandi, at tað verður lætt 
at komuligt til leigubústaðirnar.

Summir leigubústaðir fara at hava terassu og miðað verður 
eftir, at hvør íbúð fær so góðan sólargang sum gjørligt.

Eftir ætlan verða alrúm, goymslurúm og nútímans køkur 
og baðirúm sett í íbúðina, og pláss skal vera til vaski og 
turki trumlu.

Vit vilja nýta gott tilfar í okkara bygging og stremba eftir at 
hava góða inniluft, hóast vit vilja byggja so bíligt sum gjør
ligt, tí leigukostnaðurin skal ikki verða ov høgur.

Við atliti at prísi og byggikostnaði, er tað okkara mál, at 
allir okkara bústaðir hava arkitektoniskar dygdir, sum geva 
um hvørvinum vakurleika og íbúgvunum eina uppliving av, 
at tað estetiska verður virt. Harumframt verður bert talan 
um umhvørvisvinarligar orkuskipanir, ið tryggja ein lágan 
nýtslu kostnað og eitt gott umhvørvi.

Kunning

Yvirlitið yvir tøkar leigubústaðir verður 
dagført, so hvørt íbúðir verða bygdar 

og leigukostnaðirnir eru ásettir

Dagførd kunning 
er altíð at finna á 
bustadir.fo ella á 

facebook.com/ 
bustadir
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Hevur tú spurningar, sum ikki verða svaraðir 
í hesum bóklingi, ert tú vælkomin at seta teg 
í samband við okkum

Bústaðir – Føroya bústaðafelag
Yviri við Strond 6
Postsmoga 215
100 Tórshavn
Tel. +298 401000
bustadir@bustadir.fo
www.bustadir.fo

Upplatingartíðir
Mánadag til hósdag kl. 10:00 – 16.00 
Fríggjadag kl. 10:00 – 15.00

MálsetningarBústaðir vilja 
gera føroyska 

bústaða marknaðin 
meira fjøltáttaðan

Vit skulu finna nýggjar 
og tíðar hósk andi hættir 
at byggja bústaðir, og 
vit fara at leggja dent 
á at byggja í býlingum 
heldur enn at byggja 
støk hús

Vit skulu byggja eitt 
hósk andi tal av bústaðar
eindum í hvørjari verk
ætlan og hava fyrilit fyri 
byggikostnaði, orku
nýtslu og bústaðatørvi

Vit vilja stimbra og 
virka fyri, at áhuga feløg 
og kommunur saman 
við Bústøðum skapa 
nýggjar, kreativar og 
hósk andi bústaðaloysnir, 
soleiðis at bústaða
marknaðurin verður betri 
skipað ur, bíligari og 
meira fjøltáttaður
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