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Undirritaður, fyrir hönd Byggingafélags Námsmanna kt. 700707-0750, vill koma eftirfarandi 
athugasemdum á framfæri við Velferðarnefnd Alþingis vegna frumvarps til laga um breytingu á 
húsaleigulögum nr. 36/1994.

1) Með breytingu á 3.mgr. 2.gr. laganna er felld á brott undanþága laganna þegar húsnæði er 
leigt til ákveðinna hópa, þ.m.t. námsmanna. Byggingafélag Námsmanna hefur aldrei nýtt sér 
þessa heimild og hafa leigusamningar og starfsemi félagsins alfarið verið grundvölluð á lögum 
nr. 36/1994. Breytingin hefur því ekki áhrif á starfsemi félagsins.

2) í 5.gr. c-lið er gerð tillaga um breytingu á 6.gr.laganna þar sem fram eigi að koma í 
leigusamningi staða rafmagns- og heitavatnsmæla við upphaf leigutíma og dagsetning 
álesturs. Hér er nauðsynlegt að gera breytingar enda óframkvæmanlegt að setja slíkar 
upplýsingar inn í leigusamninga nema þegar leigusamningar eru gerðir um leið og leigutími 
hefst. Hjá Byggingafélagi Námsmanna og flestum (öllum) stærri leigufélögum sem starfa á 
leigumarkaði eru leigusamningar gerðir talsvert áður en leigutíminn hefst. Algengt er að 
frágangur samninga sé 2-3 mánuðum áður en leigusamningur tekur gildi. Þangað til er annar 
leigutaki í íbúðinni sem nýtir bæði rafmagn og heitt vatn fram að afhendingardegi. Útilokað 
er því að setja þessar upplýsingar inn í leigusamninginn sjálfan. Ennfremur skal á það bent að 
algengt er að aðeins einn heitavatnsmælir sé í fjöleignarhúsi sem inniheldur margar íbúðir. 
Skipting á greiðslu heita vatnsins fer fram í gegnum hússjóðsgreiðslur eða sérstaka 
innheimtuliði sem eru til viðbótar við hefðbundið leigugjald. Upplýsingar um stöðu 
heitavatnsmæla eiga í þeim tilfellum ekkert erindi inn í leigusamninga.
Lagt er til að liðurinn falli út.

3) í 14.grein er gerð tillaga um breytingar á 20.gr.laganna sem fjallar um úrbætur leigusala á 
húsnæði sem þarfnast endurbóta og viðhalds. í 2.mgr. d-liðar er gerð tillaga um eftirfarandi 
texta : „Leigjandi á kröfu til hlutfallslegrar lækkunar á leigu meðan eigi hefur verið bætt úr 
annmörkum á hinu leigða húsnæði." Hér er ekki gert ráð fyrir að leigusali fái tíma til að ráðast 
í lagfæringar og endurbætur innan eðlilegs frests heldur geti leigutaki krafist lækkunar strax
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frá fyrsta degi. Eðlilegra væri að sett væru tímamörk í samræmi við önnur ákvæði 
greinarinnar, t.d. einn mánuður.

Lagt er til að málsgreinin hljóði svo : „Hafi leigusali ekki ráðist í endurbætur og lagfæringar á 
hinu leigða húsnæði innan mánaðarfrá því að leigutaki tilkynnti um að úrbóta væri þörf á 
leigjandi kröfu til hlutfallslegrar lækkunar á leigu þar til viðgerð hefur farið fram.

4) í 18.gr um breytingu á 34.grein laganna se g ir: „Óheimilt er að krefja leigjanda um 
fyrirframgreiðslu leigu." Lögin gera ráð fyrir að leiga sé greidd fyrirfram, fyrir þann mánuð 
sem er að hefjast sbr.33 gr.laganna. Nákvæmar væri að segja : „Óheimilt er að krefja 
leigjanda um fyrirframgreiðslu leigu umfram einn mánuð sbr. 33.gr."

5) Með 21.gr. b-lið er gerð tillaga um breytingar á 40.gr.laganna um vörslufé. Skal vörslufé 
framvegis bera vexti í stað verðtryggingar. Mun eðlilegra er að tryggingafé beri vexti í stað 
verðtryggingar og er ekki gerð athugasemd við þá breytingu. Talsverð vinna mun þó fara í að 
reikna út vexti og setja slíkar útskýringar fram fyrir leigjendur. Þá er ennfremur hætta á að 
leigutaki eigi erfitt með að sannreyna að útreikningur vaxtanna sé framkvæmdur með réttum 
hætti af hálfu leigusala. Verði þessi breyting gerð væri eðlilegast að ráðuneytið setti inn á 
heimasíðu sína reiknivél þarsem slá má inn dagsetningar við upphaf og lok vörslutímabils 
sem sýni þá útreikning vaxtanna. Þannig geta báðir aðilar leigusamnings séð útreikning 
vaxtanna af hálfu óháðs aðila.

6) Með 21.gr. c-lið og f-lið er fjallað um hvernig málum sé háttað komi til þess að leigusali geri 
kröfu í tryggingafé og hvort leigjandi hafnar eða fellst á kröfu leigusala. Óeðlilegt er að tala 
um að krafa um tryggingafé sé gerð eins fljótt og auðið er sem þó skal vera innan 
mánaðartíma frá því að leigutímabili lauk. Óþarft er að láta þetta taka svo langan tíma. 
Ennfremur eru engin tímamörk sett á það hvað leigjandi hefur langan tíma til að staðfesta 
eða hafna kröfu leigusalans. Þá er mun eðlilegra að aðeins sé gert ráð fyrir að leigjandi þurfi 
að hafna kröfunni skriflega en sé það ekki gert teljist hún að öðrum kosti samþykkt.
Lagt er til að setningarnar hljóði svo : „Að leigutíma loknum skal leigusali innan 7 daga gera 
leigjanda skriflega grein fyrir því hvort hann gerir kröfu í tryggingafé eða hefur uppi áskilnað 
um það. „ Seinni liðurinn gæti þá hljóðað svo : „Leigjandi skal innan 7 daga frá tilkynningu 
leigusala tilkynna honum skriflega hvort hann hafnar kröfunni. Hafni leigutaki ekki kröfunni 
innan tilskilins frests telst hún samþykkt."

7) í 24.grein er gerð tillaga um breytingar á 58.grein laganna sem fjallar um uppsögn á 
tímabundnum leigusamningi. Er gert ráð fyrir að uppsögn sé framvegis gerð með útsendingu 
ábyrgðarbréfs þar sem uppsögnin skal vera með „sannanlegum hætti" og 3ja mánaða 
uppsagnarfrestur festur í sessi. Uppsagnarferlið verður því bæði flóknara í framkvæmd og 
tímafrekara en nú er. í tilfelli námsmanna sem leigutaka og Byggingafélags Námsmanna sem 
leigusala eru leigusamningar ávallt gerðir til eins árs í senn. Aðstæður námsmanna geta verið 

fljótar að breytast og því mikilvægt að unnt sé að bregðast við því með því að losa námsmenn 
fljótt undan leigusamningi ef svo ber undir þannig að leigukostnaður verði ekki íþyngjandi 
fyrir námsmanninn á meðan uppsagnarfrestur er að líða. Á síðustu árum hefur mikill biðlisti 
verið eftir námsmannaíbúðum og getur ávinningurinn við að losa námsmann undan 
leigusamningi með skjótum hætti því verið tvöfaldur þar sem nýr leigutaki kemst inn í
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staðinn. í sjálfu sér geta almennu ákvæði laganna verið þau að uppsagnarfrestur sé 3 
mánuðir og uppsögn skuli gerð skriflega og send með sannanlegum hætti o.s.frv. Mikilvægt 
er þó að heimildarákvæðið um uppsögn á tímabundnum leigusamningi sé opnara og 
mögulegt sé að hafa uppsagnarfrest bæði styttri enda séu báðir aðilar sammála um slíkt svo 
og að uppsögnin sé gerð skriflega (ekki með sannanlegum hætti) enda fara samskipti 
leigutaka og leigusala ítilfelli flestra stærri leigufélaga fram í gegnum sérstakt tölvukerfi þar 
sem öll samskipti eru skráð og hægt að rekja dagsetningar þeirra.

8) Að lokum skal bent á 67.gr. núverandi laga sem ekki er gerð breytingartillaga um en þar segir 
: „Hafi leigjandi skipt um læsingar á húsnæðinu ber honum að skila leigusala öllum lyklum að 
þeim án sérstaks endurgjalds." Ekkert er hérfjallað um hvort rétt sé að leigutaki hafi heimild 
til þess að skipta um læsingar og því síður hver beri kostnað af eldri læsingum. Hjá stærri 
leigufélögum (sbr.Byggingafélag Námsmanna, Félagsstofnun Stúdenta o.fl) eru sérstök 
lásakerfi í húsum þar sem mismunandi lyklagerðir hafa mismunandi aðgangsheimildir. 
Kostnaður við læsingu og lykla í slíkum kerfum er margfaldur á við venjulega læsingu. Eðlilegt 
væri að leigjandi þyrfti a.m.k. að tilkynna leigusala um það ef hann hyggðist skipta um 
læsingar og bæri honum þá að afhenda leigusala eldri læsingar og lykla til varðvörslu. 
Ennfremur bæri hann allan kostnað af nýrri læsingu og bæri að skila leigusala öllum lyklum að 
þeim án sérstaks endurgjalds í lok leigutíma.

Að öðru leyti en að framan greinir gerir Byggingafélag Námsmanna ekki athugasemdir við frumvarp til
laga um breytingar á húsaleigulögum nr. 36/1994.

Reykjavík l l .m a í 2015

f.h. Byggingafélags Námsmanna ses.

framkvæmdastjóri 

Skeifan 19- 4 .  hæð 

108 Reykavík 

bodvar@bn.is 

s: 570-6600
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