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B ú stad arlý sin g g e v u r ein gi ræ ttin di
Summi av teimum,
sum selja hús í Føroyum, gera sær tann
ómak at skriva eina
bústadarlýsing. Fólk
mugu ikki blanda
hetta slag av frágreiðing við ta donsku
•tilstandsraportina«.
Tann danska gevur
keyparanum ávís juridisk rættindi, medan
føroyska bústaðarlýsingin als eingi
rættindi ber við sær
L eif L áadal _____________
Bústaóarlýsing eitur eitt
skjal, sum húsakeyparar
kunnu sleppa at síggja, tá
ið hús skulu keypast.
Skjalið er ein lýsíng av,
hvussu húsini ella íbúðin
eru fyri - hvørjum standi
ognin er í.
Hjá P/F Inni, sum ein av
teimum fyritøkum, sum
fa*rst við at selja hús, íhúðir
og aðrar ognir, sigur dagligi
leiðarin Jónsvein Mortensen, at tey eru greið yvir, at
fólk kanska kunnu forveksla teirra hústaðarlýsing við ta donsku tilstandsraportina. Hettu vilja tey í
framtíðini royna at gera
meira vart við. Milíurn
annað hevur tað staðið í
hløðunum, at bústaðarlysingin
skjalprófivar í
hvørjum standi ttgnin er í.
Hetta verður broytt, tí
bústaðarlysingin er bert
vegleiðandi, og orðið nkjalprótfvar gevur kanska fólki
ein falskan tryggleika.

Iiógín um solu av
fastari ogn
í Damnark vísir tilstandsraportin til logina um sølu
av lastari ogn. Hendan log
er ikki i gildi í Føroyum, so
ikki fyrr enn hendan, ella
ein líknandi lóg er koinin i
gildi i Føroyum, kann hu-

staðarlýsingin fáa nakað
løgfrøðisligt virði.
Tá ið føroyskar fyritøkur,
sum fáast við at selja hús,
avgreiða ein handil, so frásiga tær sær alla ábyrd.
H etta ber til, tí lógin um
sølu av fastari ogn ikki er
til í Føroyum.
Hetta vil siga, at seljari
og milluinhandlari kunnu
fáa eina bustaðarlysing til
vega, men samstundis ikki
hefla fyri tað, sum stendur
í henni. Eitt sindur sum at
blása við mjøl í munninum.
Hjá P/F Inni sigur dagligi
leiðarin Jónsvein Mortensen, at teirra bústaðarlýsing er ein hjálp til keyparan og ikki ein løgfrøðislig
trygd. Við lýsingini kann
keyparín fáa eina fatan av,
hvørjum sttuidi húsini eru
i, men ikki hanga nakran
uppá tað, sum stendur í
henni.
Bústaðarlýsing
verður
gjørd um tey sjónligu viðurskiflini, men er ein stórur goymdur feilur við húsunum, so hevur keyparin
framvegis tey vanligu rættindini eflir keypilógini.
Tær vanligu reglum ar
ella lógirnar innan keyp og
sølu eru galdandi 20 ár
aflur í tíðina.

verður noyddur at fara til
bankan og spyrja um figging til eini hus, sum fara at
kosta
honum
millum
700.000 og 1.2 millión.
Hendan prosessin er torfør. Ein øgilig rennan aflur
og fram, og bankin skal í
summum førum hava at
vita, hvørja ferð eitt boð
verður lagt inn.
Jónsvein Mortensen sigur, at danir kunnu arbeiða
við føstum prísum, tí tey
flestu húsini i danmark eru
figgjnð við obligatiónslanum. Hesi lán fylgja við húsinum, tá ið tey verða seld,
og ti veit seljarin nokk so
væl, hvat hann skal hava
fyri tey.
Jónsvein MorU*nsen sigur, at P7F Inni roynir at
lýsa við einum so nagreiniligum prísi sum gjørligt.
- Vit hava valt at rópa
tað prísuppskot, og keyparin kann so bjóða tað, sum
hann vil. Um hetta boð er
undir ella yvir, tað stendur
frítt, men hevur seljari sagt

okkum, at húsini verða ikki
seld fyrí minni erm hendan
ella handa prísin, so siga
vit tað beinanvegin við ein
ahugaðan keyjiara, sigur
Jónsvein Mortensen.

Einfalduri
aórustaóni
f flestu londum rundanum
okkum eru húsaprísimir
meira fastir. Tu sært eina
lýsing um eini hús, og í
lysingini stendur, at húsini
kostu eina millión. Tekur
tú telefonina og ringir og
sigur, at tú skalt hava husini, so fært tú tey fyri tann
lýsta
prisin.
Einfaldarí
kann tað ikki verða. Um
hesi somu húsini vórðu
seld í Føroyum, hevði tað
tikið tveir til tríggjar mánaðir. Setøari og millumforhandlari høvdu brukt
alla sina orku uppá at
pressa sum mest burtur ur
teimum tveimum ella trimum keyparunum, sum vóru
áhugaðir í at keypa húsini,
og eini sleppur so til endan
at taka av.

Trygd fyri næstseinasta
lx>ð kann í veruleikanum
ikki fáast. Tu fært at vita,
at lx>ðið er komið uppá eina
millión, og so kannst tú
sleppa at bjóða meira.
Hvør, ið viðkomandi er,
sum bjóðar upp ímóti tær,
fært tú ikki at vita, og um
viðkomanđi hevur fígging
hongur eisini i leysari luft.
Tað hendir meira enn st>,
at fólk verða
pressað
oneyðuga høgt. Dømi er um
ein, sum hevtSi lagt eitt btxl
inn uppa eina ibúð. Boðið
var væl undir eina hálva
millión. Viðkomandi fekk
at vita, at boðið var komið
upp n 7(K).(KH), so alt um
ihuðina bleiv gloymt. Tveir
mánaðir seinni ringir millumhandlarin og sigur, at
ibúðin kann seljast fyri
undir eina hálva millión hinir
keyparamir vóru
hoppaðir frá!
Voru U»ir har alla tíðina?
Ja, tað er stóri spumingurin.
Ihtmi um hesa tbúðina
kom Jonsvein MorU*nsen

tó ikki við, men hann sigur,
at tey á P/F Inni vóna, at
teirra bústaðarlysing kann
veru við til. at ein skipan
sum tann í londunum
rundunum okkum verður
sett i verk i Føroyum - ein
føruysk
tilsUmdsraport,
sum kann brúkast sum
skjal í einari møguliguri
trætu.

Iljá P/F Inni, sum e r ein
av teim um fyrituk um ,
ið fæst v id at selja hús,
íh ú ðir o g a ð ra r ognir,
sigu r d a g lig i le ið a rin
J ón s ve in M ortensen, at
tey e ru g re ið yvir, at
fó lk kanska kunnu
fo r v e k s la t e ir ra
hú staðarlýsin g v ið ta
don sk u t ilstandsrap ortin a. O rð in g in í
lý sin gin i hja P/F Inni
v e rð u r tí broytt, so at
o r ð ið skjalpm gx-a ik k i
v e rð u r brúkt i te ir ra
lýsingu m

Flótandi prísir
At keypa eini hús ella eina
ibúð í Føroyum er ikki bara
sum at siga tað. Fyri tað
fyrsta, so veit keyparin ikki
pnsin á húsinum, tá ið
liann fer at hyggja. LýsingarU*ksturin er eitt sindur
halur, tá ið pratið snýr seg
um kostnað.
•Prisuppskot 1,4 millión*, -Hægsta Isxi yvir eina
millión- ella »Boð undir
8<M).(KK> ongan ahuga«.
Hesi orð ella líknandi standa dugliga at lesa í lýsingum frá húsaseljarum.
Tá ið keypurin so ætlar at
trínu inn í húsusølusirkusið, má hann hava nóg mikið
við, so at skilja, at hann

T ja ld r id b ja r g a d i
o lju ú tg e rd
Hósmorgunin t;ydnaðist tað Tjaldrinum
at bjarga einum
lemmi frá norska seismik-skipinum Veritas
Viking. Útgerðin bleiv
sleipað inn á Árnafjørð, har bleiv hon
tikin umborð aftur
á norska skipið
L eif LAa d a i .______________
Norska skipið Veritas Viking fekk mánadagin eina
lløkju á ta utgerð, sum
verður brúkt, tá ið teir skjóta seismik. Veritas Viking
var statt í Hetlandsrennuni, tá útgerðin fløktist,
meðan
teir
hálaðu.
I
f ngKÍar dagar royndu teir
at greiða lløkjuna, meðan
teir sigldu norður eflir, men
tiggju fjorðingar norður ur
Fugloynni
slitnaði
ein
lemmur frá. Teir lingu ikki
sett enda á utgerðina, tí
veðrið var eitt sindur sjaskut, so Vaktar- og bjargingartænastan varð Isiðsend.
Mikudagin bleiv myrkt,
aðrenn Tjaldrið bevði fingið enda á »paravanin«, sum
lemmurín eitur, men hósmorgunin bar til. Endi var
settur á útgerðina, og hon
bleiv sleipað inn á ÁrnaQørð.
H ju rg in g in g e k k væ l
Jákup Miiller var skipari á
Tjaldrinum hendan túrin,
og hann sigur, at hjargingin
gekk vad.
Tá ið Tjaldrið kom á
staðið, har lemtnurin lá og
fleyt, royndu teir at seta
enda á, men hetta vísti seg
at vera eitt sindur torførari
enn væntað. Stálveirurin,

sum manningin á Tjaldrinum myndi at festa í
utgerðina, kvettist av, tí tað
vtsti seg, at lemmurin var
sera hvassur.
Aidan breyl mikudagin,
so tað var ikki líkindi at
seta gummibátin á Tjaldrinum út.
Manningin
á
norska
skipinum segði síðani við
skiparan á Tjaldrínum, at
teir sjálvir fóru at myna at
bjarga útgerðini. Hetta
eydnaðist teimum ikki, so
Tjaldrið bleiv aflur Ixiðsent
og royndi morgunin eflir
aflur at seta enda á. Nú bar

í sambandi vid, at vit nú
hava lagt saman, bjóða vit
tær 8 % i avsláttri í ár av
øllum tryggingum, um tygum

til.

hava allar tryggingar hjá

(•ummibáturín var settur ut, og tað eydnaðist at
fáa lagt veirin inn undir útgerðina. Har var eitt stykki, sum ikki var meira enn
10 sentiinetrar breitt, har
veirurin kundi leggjast
undir uttan, at hann kvettist uv, og so kundi útgerðin
sleipast til Árnafjarðar.

Cvódur
inntøkumøguloiki
Martin Kruse frá Vaktarog
Bjargingartænastuni
sigur, at hjargingin sjálvandi gevur tænastuni eitt
oyra í kassan. Bjargingartænastan avtalar prísir fyri
tílikar tænastur, tá ið boð
verða send eftir teimum, og
hann heldur, at líknandi
hjalpararbeiði fer af gerast
meira og meira vanligt hjá
Vaktar- og Bjargingailamastuni, so hvørt, sum oljuaktiviteturín v»*rður alsamt størri runt Føroyar.
Tað kan meira enn so
hugsast, at ein hknandi
støða kemur fyri, og Martin
Kruse sigur, at sjálv utgerðin, sum verður brúkt at
skjóta seismik við, er somikið kostnaðarmikil, at
oljufeløgini brúka nógvan
pening uppa at fáa hendur
a henni aflur, um hon ferst.
Ilesar bjargingaruppgávur
kann Vaktar- og bjargingartænastan taka sær av í
summum førum, og tí vil
tað kansku koma at geva
eitt eyka íkast til raksturin
av tamastuni.

Tryggingarfelagnum Føroyar.
Pengarnar fært tú aftur, tá ið
tú endurnýggjar tryggingarnar fyri komandi ár. Tá

H

a n n
b jó ð a r

a

verður upphæddin flutt á
tryggingarkonto tygara.
Tygum eru altíð vælkomin at

tygum

støkka inn á gólvið at hoyra

a v s l á t t u r

Síggj eisini tilboðini frá Per,

meira um avslátturin.

Pól og Onnu.

T R Y G G I N G A R F E L A G I Ð

FØ R øYAR
- tí nú eru vit sam an

