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SLI /  Samtök leigjenda á Íslandi
Kt: 621013-0920
Póstfang: Grensásvegur 16a, 108 Reykjavík 
Sími: (+354) 781-2400

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994, með síðari 
breytingum (réttarstaða leigjanda og leigusala).

Almennt um frumvarpið:

Samtök leigjenda á Íslandi sjá ekki neinar efnislegar og eða markverðar breytingar í 
framlögðum tillögum að breytingum til húsaleigulaga. Breytingar sem upphaflega áttu að hafa 
það markmið að gera íslenskan leigumarkað : opinn, skilvirkan, heilbrigðan og umfram 
allt viðráðanlegan. (sjá aths. í frumvarpi: I. Inngangur -  tilefni og nauðsyn lagasetningar. )

Fram kemur einnig í athugasemdum í frumvarpi: III. Samráð.
.. „Drög að frumvarpinu voru send Félagi byggingarfulltrúa, Félagi löggiltra leigumiðlara, 
Neytendasamtökunum og Samtökum leigjenda á Íslandi til umsagnar. Farið var vandlega yfir 
umsagnirnar og tekið tillit til þeirra athugasemda sem bárust eins og frekast var unnt en ljóst 
er að ekki var unnt að verða við þeim öllum.“ ...

Samtök leigjenda á Íslandi funduðu í lok fyrstu viku marsmánaðar 2015 með 
ráðherra húsnæðismála, Eygló Harðardóttur, í því skyni að koma að sjónarmiðum 
samtakanna, við sagða frumvarpsvinnu, um jafnvægi og raunhæft val á húsnæðismarkaði áður 
en boðuð stjórnarfrumvörp yrðu lögð fram á Alþingi í apríl.

Á fundinum var áréttuð nauðsyn þess að tekið verði á vaxandi húsnæðisvanda með afgerandi 
og varanlegum hætti til lengri tíma, réttarstaða aðila á leigumarkaði verði tryggð sem draga 
ætti verulega úr ágreiningsmálum á leigumarkaði, sem og áréttað að leiguformið verði í 
löggjöf viðurkennt sem raunhæfur valkostur, svo og að ýtt verði undir samvinnufélgsformið 
og það opnað fyrir nýjum leiðum þegar nýtt húsnæðiskerfi er skipulagt.

Einnig kom fram á fundi með ráðherra að SLI hefði áhuga á að skoða þau gögn sem lægju til 
grundvallar þeirri sagðri vinnu ráðuneytisins við boðuð húsnæðisfrumvörp en þeirri beiðni var 
hafnað. Þá kynntu SLI ráðherra að samtökin hefðu hug á að smíða nýtt frumvarp frá grunni 
byggt á núverandi gildandi húsaleigulögum, skandínavískri löggjöf (fremst norsku og 
sænsku húsaleigulögjöfinni) sem fyrirmynd af húsaleigulögum til framtíðar á Íslandi auk þess 
sem litið er til danskrar og þýskrar löggjafar og reynslu um húsaleigu ásamt því tekið er á 
öllum þeim þáttum sem lagt var af stað með í upphafi hjá verkefnahóp um framtíðarskipan 
húsnæðismála og að sú vinna sé unnin með lögmanni samtakanna, Gísla Tryggvasyni hdl.
o.fl.sérfræðingum, ásamt faglegri samvinnu við Alþjóðasamtök leigjenda. Sú vinna mjög 
langt komin en þó ekki að fullu lokið.



Efnislegar athugasemdir:

Athugasemdir Samtaka leigjenda á Íslandi (SLI) er að finna hér að neðan; í þeim tilvikum þar 
sem samtökin gera tillögu um breytingar á væntanlegum lagatexta í frumvarpsdrögum þessum 
eru þær feitletraðar til hagræðis. Rætt er um númer greina frumvarpsins en númer greina 
stofnlagannna, húsnæðislaga nr. 36/1994 með síðari breytingum, höfð í sviga til þess að 
auðvelda samlestur.

Ekki er sérstaklega tekið fram ef ekki eru gerðar athugasemdir af hálfu samtakanna; þögn er 
sama og samþykki!

Hér er aðeins að finna viðbrögð samtakanna -  lagatæknilegs eðlis -  við frumvarpi því sem 
fyrir liggur. (Til að hægðarauka eru athugasemdir samtakanna hafðar í bláum lit.)

2. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:

a. Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hið sama á við um annað húsnæði sem 
hvorki telst íbúðar- né atvinnuhúsnæði.
b. 3. mgr. fellur brott.

Í athugasemdum með 2. gr. frv. (2. gr. húsnæðislaga) er rökstutt ágætlega hvers vegna sé 
eðlilegt að afmarka heimild til þess að víkja frá lögunum vegna leiguhúsnæðis „til ákveðinna 
hópa, svo sem námsmanna, aldraðra eða öryrkja“. Hins vegar telja samtökin að í stað þess að 
fella heimildina alfarið brott sé nærtækara að veita félagsmála- og húsnæðisráðherra 
heimild til þess að víkja frá lögunum með reglugerð í þessum tilvikum -  umræddum 
hópum neytenda í hag. Þannig nást tvö markmið; annars vegar yrði heimild til þess að víkja 
frá lögunum formlega bundin við ráðherra en ekki aðila húsaleigusamnings þar sem staða 
þeirra er ójöfn og hins vegar yrði heimildin efnislega bundin við ívilnandi frávik í þágu 
neytenda sem eiga á brattann að sækja.

3. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna:

a. I stað orðsins „Ibúðalánasjóður“ í 2. mgr. kemur: Ráðuneytið.
b. 2. málsl. 2. mgr. orðast svo: Eyðublöðin skulu aðgengileg almenningi á rafrænu formi.
c. 3. mgr. fellur brott.

Samtökin geta fallist á þær breytingar að ráðuneyti húsnæðismála komi í stað íbúðarlánasjóðs 
sem ekki er hlutlaus húsnæðisstofnun, að afnumin verði heimild til gjaldtöku fyrir eyðublöð 
með stöðluðum húsaleigusamningi og að skylt verði að hafa eyðublöðin aðgengileg 
almenningi á rafrænu formi. Samtökin telja eðlilegt að fram komi í 3. gr. (2. mgr. 4. gr. 
húsnæðislaga), í nýjum 2. málslið, að ráðherra sé skylt að hafa samráð við hagsmunaaðila, 
svo sem Samtök leigjenda á Íslandi og Húseigendasamtökin, um efni og framsetningu 
eyðublaðs fyrir húsaleigusamning um íbúðarhúsnæði. Með því er unnt að að stuðla að því 
að slíkir aðilar nýti sér síður frelsi sitt til þess að gefa út eigin eyðublöð sem valdi því að fleiri



en eitt staðlað eyðublað verði á húsnæðisleigumarkaði, sbr. 4. gr. frv. og athugasemdir við 4. 
gr. frv. (5. gr. húsnæðislaga).

4. gr.
5. gr. laganna fellur brott.

Sjá athugasemdir og tillögu við 3. gr. frv. (4. gr. húsnæðislaga).

8. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 13. gr. laganna:

a. Orðin „með sannanlegum og tryggilegum hætti og“ í 1. málsl. falla brott.
b. Á eftir 1. málsl. koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Hafi aðilar leigusamnings komið 
sér saman um að skriflegar orðsendingar, hverju nafni sem þær nefnast, séu sendar rafrænt 
milli aðila telst það nægilegt nema lög þessi kveði sérstaklega á um að þær skuli sendar með 
sannanlegum hætti. Skrifleg orðsending telst hafa borist með sannanlegum hætti er hún hefur 
verið send með ábyrgðarpósti eða annarri sambærilegri aðferð.

[Samtökin hafa efasemdir um réttmæti a-liðar 8. gr. (13. gr. húsaleigulaga).]

Álitamál er hvort kveða má eða þarf á um rétt til bóta ef (ábyrgðar)sending ferst 
sannanlega fyrir og það veldur leigutaka fjárhagstjóni, svo sem vegna riftunar sem honum 
berst ekki tímanlega.

9. gr.
Við 2. mgr. 14. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þá skal leiguhúsnæði 

fullnægja kröfum um brunavarnir sem fram eru settar í lögum og reglugerðum og skulu 
brunavarnir taka mið af þeirri starfsemi sem fer fram í leiguhúsnæðinu eða á lóð þess á 
hverjum tíma, sbr. 23. gr. laga nr. 75/2000, um brunavarnir.

Hér er gerð ný krafa um að húsnæðið uppfylli brunavarnir og er það í eðli sínu mjög gott að 
gera þá kröfu. Það þarf þó að gera ráð fyrir einhverjum aðlögunartíma þar sem að Slökkvilið 
Reykjavíkur telur að um 3000 leigjendur, sem eru í húsnæði sem ekki uppfyllir þessar nýjar 
kröfur, og þar sem skortur er á leiguhúsnæði þarf að fara varlega í slíkar kröfur og 
innleiðingar.

13. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 19. gr. laganna:

a. I stað orðsins „raftækjum“ í 2. mgr. kemur: heimilistækjum sem teljast fylgifé húsnæðis.
b. Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hið sama á við um viðhald brunavarna 
þannig að þær fullnægi kröfum um brunavarnir sem fram eru settar í lögum og reglugerðum 
og skulu brunavarnir taka mið af þeirri starfsemi sem fer fram í leiguhúsnæðinu eða á lóð þess 
á hverjum tíma, sbr. 23. gr. laga nr. 75/2000, um brunavarnir.
c. I stað orðsins „raftenglum“ í 3. mgr. kemur: rafmagnstenglum.

Getum ekki fallist á að leigjanda sé skylt að annast viðhald brunavarna og leggjum til að þessi 
breyting verði færð í 1. Eða 3. Mgr. Þar sem fjallað er um skyldur leigusalans. Annað í lagi.



17. gr.
Á eftir orðunum „tilkynna leigusala“ í 2. mgr. 29. gr. laganna kemur: skriflega.

Lagt til að það sé gert skriflega, en frekar mætti orða það : skal leigutaki tilkynna um galla 
með þeim hætti sem aðilar hafi komið sér saman um samkv. 6. grein lagana.

18. gr.
34. gr. laganna orðast svo:

Óheimilt er að krefja leigjanda um fyrirframgreiðslu leigu.

Samtökin fagna því að óheimilt verði að fara fram á fyrirframgreiðslu á leigu eins og 18. gr. 
frv. (34. gr. laganna) gerir ráð fyrir.

20. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 36. gr. laganna:

a. Í stað 1. mgr. koma tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
Þegar leigjandi á rétt til frádráttar frá leigugreiðslu vegna útlagðs kostnaðar, svo sem 

vegna ófullnægjandi ástands húsnæðis í upphafi leigutíma skv. 1. mgr. 17. gr. eða vanrækslu 
viðhalds skv. 2. mgr. 20. gr., skal hann framvísa reikningi ásamt fylgigögnum og með árituðu 
samþykki úttektaraðila, sbr. XIV. kafla, við leigusala eigi síðar en á næsta gjalddaga 
leigugreiðslu.

Þegar leigjandi á rétt til lækkunar leigu, svo sem vegna ófullnægjandi ástands 
húsnæðis í upphafi leigutíma skv. 3. mgr. 17. gr., vanrækslu viðhalds skv. 4. mgr. 20. gr. eða 
vegna skerðingar á afnotarétti skv. 2. mgr. 21. gr., skal fjárhæð leigu lækka í samræmi við það 
sem aðilar hafa samið um eða í samræmi við mat úttektaraðila, sbr. XIV. kafla, á næsta 
gjalddaga leigugreiðslu.
b. I stað orðanna „ákvörðun byggingarfulltrúa hefur verið borin“ í 3. mgr., sem verður 4. 
mgr., kemur: álit úttektaraðila, sbr. XIV. kafla, hefur verið borið.

Engar athugasemdir, en spurning vegna rafrænna leigugreiðslna, hvernig leigutakinn getur 
látið lækka leigukröfu þann mánuðinn.

21. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 40. gr. laganna:

a. 2. tölul. 1. mgr. fellur brott.
b. 4. málsl. 4. tölul. 1. mgr. orðast svo: Tryggingarfé í vörslu leigusala skal bera vexti skv. 1. 
málsl. 4. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu, til greiðsludags.
c. Í stað orðanna „segja til þess svo fljótt sem verða má“ í 5. málsl. 4. tölul. 1. mgr. kemur:
svo fljótt sem verða má gera leigjanda skriflega grein fyrir því.
d. I stað orðsins „verðbótum“ í 6. málsl. 4. tölul. 1. mgr. kemur: vöxtum.
e. Í stað orðanna „í tvo mánuði“ í 7. málsl. 4. tölul. 1. mgr. kemur: einn mánuð.
f. Við 4. tölul. 1. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Geri leigusali kröfu til 
tryggingarfjárins innan eins mánaðar frá skilum húsnæðisins, sbr. 1. mgr. 64. gr., og leigjandi 
hafnar kröfunni ber honum þó ekki að skila tryggingarfénu fyrr en að gengnum dómi um 
bótaskyldu leigjanda. Leigjandi skal tilkynna leigusala skriflega hvort hann hafnar eða fellst á 
kröfu leigusala.
g. I stað orðanna „1.-4. tölul“ í 5. tölul. 1. mgr. kemur: 1., 3. og 4. tölul.



h. I stað orðanna „1.-3. tölul. og 5. tölul“ í 2. mgr. kemur: 1., 3. og 5. tölul.
i. I stað orðsins „þriggja“ í 2. mgr. kemur: fjögurra. 
j. Á eftir 3. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:

Tryggingarfé skv. 4. tölul. 1. mgr. skal vera sérgreint í vörslu leigusala á 
innlánsreikningi í viðurkenndu fjármálafyrirtæki og er óheimilt að gera fjárnám í 
tryggingarfénu á meðan það er í vörslu leigusala og því er ætlað að standa til tryggingar fyrir 
réttum efndum á leigusamningi samkvæmt lögum þessum.
k. I stað orðanna „1.-3. tölul. og 5. tölul“ í 4. og 5. mgr. kemur: 1., 3. og 5. tölul.

Að mati samtakanna er réttara að d-liður varðandi 6. málslið. 4. tl. þar sem lagt er til að skipta 
út verðbótum og setja vexti kveði fremur á um að tryggingarfé sé ávaxtað með vöxtum og 
verðbótum. Samtökin efast einnig um réttmæti þess að hækka hámark tryggingarfjár um 33% 
eða með því að hækka hámarkið úr 3ja mánaða leigu í 4ra mánaða leigu eins og gerð er tillaga 
um í h-lið 21. gr. frv. (40. gr. laganna). Röksemdir í athugasemdum byggja á að þannig hafi 
framkvæmdin verið en um leið er gefið til kynna að sú framkvæmd hafi byggst á misskilningi.

Samtökin leggjast gegn því að tryggingarfé sé í vörslu leigusala og telja mikilvægt að 
tryggingarfé sé í vörslu hlutlauss aðila til þess að fyrirbyggja misferli af hálfu leigusala, 
leigutaka til tjóns. Ekki er nægilegt að tryggja leigutaka gegn fullnustu kröfuhafa á hendur 
leigusala. Lagt er til í i-lið 21. gr. (40. gr. laganna) að tryggingarféð sé í vörslu leigusala og 
„sérgreint“. Samtökin hafna þessum hugmyndum alfarið og leggja til að reglur verði settar 
um að tryggingaféð sé í vörslu viðurkenndrar fjármálastofnunar á verðtryggðum 
reikningi þar sem samþykki beggja aðila, eða rökstuðnings, þurfi til að taka út féð. Best 
væri þó að taka út þessa umsýslu með háar fjárhæðir með því að taka upp iðgjald sem 
leigjendur í tryggingarsjóð sem ætti að geta dekkað skemmdir.

23. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 56. gr. laganna:

a. I stað orðanna „einn mánuður“ í 1. tölul. kemur: þrír mánuðir.
b. 2. málsl. 2. tölul. orðast svo: Hafi leigjandi haft íbúð á leigu lengur en tólf mánuði skal 
uppsagnarfrestur af hálfu leigusala vera tólf mánuðir sé um að ræða félag sem leigir út 
viðkomandi íbúðarhúsnæði í atvinnuskyni.

Samtökin fagna þessu nýmæli og styðja það.

Í 23. gr. frv. (56. gr. laganna) þyrfti jafnframt að útfæra kvaðir leigusalans ef hann t.d. selur 
hið leigða húsnæði á samningstímanum.

24. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 58. gr. laganna:

a. Við 2. málsl. 2. mgr. bætist: og skal gagnkvæmur uppsagnarfrestur vera a.m.k. þrír 
mánuðir.
b. 3. málsl. 2. mgr. orðast svo: Skal slík uppsögn vera skrifleg þar sem rökstuðningur fyrir 
henni kemur fram og send með sannanlegum hætti.

Samtökin fagna þessum nýmælum og styðja þau.



30. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 69. gr. laganna:

a. Í stað 1. mgr. koma þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
Leigjandi og leigusali geta óskað eftir að gerð verði úttekt á ástandi hins leigða 

húsnæðis áður en afhending fer fram eða við lok leigutíma. Skylt er aðilum að láta fara fram 
úttekt óski annar aðilinn þess og skiptist kostnaðurinn við úttektina að jöfnu milli þeirra.

Sé óskað úttektar á ástandi hins leigða húsnæðis í öðrum tilvikum en kveðið er á um í
1. mgr. skal sá aðili sem óskar hennar greiða kostnaðinn vegna úttektarinnar. Leigjanda og 
leigusala er þó ávallt heimilt að semja um aðra kostnaðarskiptingu vegna úttektarinnar.

Leigjandi og leigusali skulu koma sér saman um úttektaraðila sem hefur nauðsynlega 
fagþekkingu á sviði verkfræði, tæknisviði eða öðru sérsviði þannig að hann sé fær um að 
annast úttektir á því húsnæði sem um ræðir hverju sinni. Komi aðilar leigusamnings sér ekki 
saman um úttektaraðila getur annar þeirra eða báðir óskað eftir að byggingarfulltrúi þess 
sveitarfélags þar sem hið leigða húsnæði er framkvæmi hana.
b. 3. mgr. orðast svo:

Sveitarstjórn er heimilt að taka gjald fyrir úttektir og eftir atvikum vottorð sem 
byggingarfulltrúi lætur í té samkvæmt ákvæðum laga þessara.
c. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Ákvæði 2.-5. mgr. gilda einnig um önnur þau verkefni sem gert er ráð fyrir að 
úttektaraðilar sinni samkvæmt lögum þessum.

Að því er varðar 30. gr. frv. (69. gr. lagana) varðandi úttektir á hinu leigða húsnæði gera 
samtökin ekki athugasemdir við þetta ferli eins og það er lagt upp með í frumvarpinu. Á hinn 
bóginn hafa samtökin aðra nálgun á því hvernig best sé að haga þessum málum og munu 
koma með tilbúnar lagagreinar þess efnis.

37. gr.
81. gr. laganna orðast svo:
Ráðherra skal hafa eftirlit með því að leigumiðlarar starfi í samræmi við ákvæði laga 

þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim. Berist ráðherra trúverðug ábending um að 
misfellur séu í starfsemi leigumiðlara skal hann svo fljótt sem auðið er rannsaka málið.

Fullnægi leigumiðlari ekki lengur lögmæltum skilyrðum til leyfis til að reka miðlun með 
leiguhúsnæði fellur leyfi hans sjálfkrafa niður og er honum óheimil frekari starfsemi. Sama 
gildir hætti leigumiðlari störfum. Heimilt er að veita leigumiðlara leyfi að nýju sýni hann fram 
á að hann fullnægi lagaskilyrðum til þess.

Telji ráðherra að leigumiðlari hafi vanrækt skyldur sínar eða gerst brotlegur við lög í 
starfsemi sinni skal ráðherra skora á hann að bæta ráð sitt án tafar. Geri hann það ekki eða telji 
ráðherra að brot sé ekki smávægilegt getur hann veitt leigumiðlara áminningu. Áður en 
áminning er veitt skal ráðherra gefa leigumiðlaranum kost á að koma að sjónarmiðum sínum.

Láti leigumiðlari ekki skipast við áminningu skv. 3. mgr., vanræki hann alvarlega skyldur 
sínar að mati ráðherra eða hafi hann ítrekað verið áminntur fyrir brot og starfsemin telst ekki 
komin í gott horf, getur ráðherra svipt hann leyfi til að reka miðlun með leiguhúsnæði 
tímabundið eða ótímabundið. Áður en til þess kemur skal ráðherra gefa leigumiðlaranum kost 
á að koma að sjónarmiðum sínum.

Við sviptingu leyfis skv. 4. mgr. skal leigumiðlari hætta starfsemi.
Telji ráðherra sem svipt hefur leigumiðlara leyfi skv. 4. mgr. að hætta sé á að hann hafi 

milligöngu um að koma á leigusamningum skal ráðherra með atbeina lögreglu loka starfsstöð 
hans.

Telji ráðherra að leigumiðlari sem hann hefur svipt leyfi tímabundið skv. 4. mgr. hafi bætt 
að fullu úr því sem ábótavant var í rekstri hans eða vinnubrögðum og var tilefni



sviptingarinnar getur hann afturkallað hana.
Tímabundin svipting leyfis til að reka miðlun með leiguhúsnæði getur ekki varað lengur en 

tólf vikur.
Telji ráðherra að leigumiðlari eða aðrir hafi við rekstur leigumiðlunar gerst brotlegir við 

almenn hegningarlög í störfum sínum eða sýnt af sér aðra refsiverða háttsemi skal hann 
tilkynna það lögreglu með formlegum hætti. Ráðherra skal halda áfram rannsókn sinni og 
ljúka máli þess leigumiðlara er í hlut á þótt lögreglu sé send tilkynning og hún hefji rannsókn 
máls.

Hafi ráðherra borist kvörtun eða ábending um misfellur í starfi leigumiðlara eða hafi 
ráðherra tekið mál til meðferðar að eigin frumkvæði getur hann lokið málinu með beitingu 
agaviðurlaga eða sviptingu leyfis þótt leigumiðlari hætti störfum áður en eða á meðan málið 
er til meðferðar hjá ráðherra.

Um meðferð mála er lúta að áminningu og sviptingu starfsleyfis fer samkvæmt ákvæðum 
stjórnsýslulaga að því leyti sem ekki er kveðið á um annað í lögum þessum.

Heimilt er leigumiðlara að leita úrlausnar dómstóla um ákvörðun ráðherra.
Ráðherra skal birta ákvarðanir sínar eða útdrætti úr þeim opinberlega. Gæta skal 

nafnleyndar.
Ef ráðherra berast upplýsingar um að maður sem hefur ekki fengið leyfi til að reka miðlun 

með leiguhúsnæði stundi slíka starfsemi eða að leigumiðlari fullnægi ekki lengur lögmæltum 
skilyrðum til leyfis til að reka miðlun með leiguhúsnæði en starfi þó áfram sem slíkur er 
ráðherra heimilt að óska þess við lögreglu að starfsstöð viðkomandi verði lokað þegar í stað.

Varðandi 37. gr. frv. (81. gr. laganna) geta samtökin ekki séð hvernig eftirlit ráðherra yfir 
leigumiðlurum geti uppfyllt það markmið að gera leigumarkaðinn á Íslandi skilvirkan, 
heilbrigðan eða viðráðanlegan eins og lagt var upp með í upphafi þegar verkefnahópur um 
framtíðarskipan húsnæðismála var settur saman. Samkvæmt formanni leigumiðlara á Íslandi 
fara einungis 3% af leigusamningum í gegn um leigumiðlara en 97% með í gegn um aðra 
aðila. Sumpart í gegn um stóru leigufélögin en annað er gert án aðkomu milligönguaðila og er 
það reyndar algengasta formið á markaðnum.
(Ath. Samningar án aðkomu milligönguaðila er á einstaklingsmarkaði er lang algengasta 
orsök ágreinings og deilumála á leigumarkaði og má ætla að nái þetta frumvarp að verða 
óbreytt að lögum munu deilu- og ágreiningsmálum fjölga gríðarlega, þar sem sértast markmið 
með lögunum virðist vera að reyna að fjölga leiguíbúðum með að veita einstaklingum 
ábatavon með að leigja íbúðarhúsnæði á almennum markaði.)

Það er því ljóst að mati Samtaka leigjenda að þessi eftirlitskvöð ráðherra, sem lagt er til að 
hafa eftirlit og yfirsýn yfir leigumiðlurum, mun ekki ná því markmiði, sem að er stefnt, með 
því að fylgjast með aðeins 3% af leigumarkaðinum að óbreyttu. Samtökin eru þar af leiðandi 
ekki fylgjandi þessum tillögum og leggja til að þessar greinar verði endurskoðaðar frá grunni.

Rætt var um eftirlit í verkefnahóp um framtíðarskipan húsnæðismála og skort á upplýsingum 
um leigumarkaðinn. Sú umræða og þær tillögur sem voru ræddar voru var langt frá þessum 
hugmyndum sem koma hér fram í þessari lagagrein.

Samtökin legga fram tillögu um gerðardómsleið sem fylgir athugasemdum þessum.

Almennar athugasemdir við frumvarpið:



Mjög áberandi er að við þessar fyrirliggjandi breytingartillögur á húsaleigulögum 
(nr.36/1994) þskj 1170-696 er sérstaklega hugað að hagsmunum „markaðsaðila“ - og 
„leigumiðlara“ en minna að hagsmunum neytenda/leigjenda, skyldum og ábyrgð 
sveitarfélaga (byggingafulltrúa og skipulagsyfirvalda).
Á þetta einnig við um um breytingu á gildandi lögum um húsnæðissamvinnufélög 
(nr.66/2003) þskj. 1171-697,

Ekkert kemur fram sem tengist því að efla leigumarkað og gera hann stöðugri

Ekkert sem styrkir réttarstöðu skilvísra neytenda sérstaklega

Ekki gerð tilraun til að staðsetja skráningarskyldu leigufélaga og takmarka 
svigrúm einstaklinga og fjárfesta til „að harka á markaðinum“

Ekkert gert til að formfesta skyldu sveitarfélaga byggingafulltrúa til að fylgja 
því eftir að leiguíbúðir standist viðunandi lágmarkskröfur um ástand og viðhald

Ekki gerð tilraun til að formfesta skipulagsákvarðanir varðandi það að íbúð 
sem stofnuð er sem leigu- eða búseturéttaríbúð haldi áfram að vera slík íbúð -  
nema því aðeins að viðkomandi sveitarfélag/skipulagsyfirvöld taki ákvörðun 
um að breyta þeim skilmálum

Ekki er gerð tilraun til að tryggja rétt skilvísra leigjenda með ótvíræðari hætti 
gagnvart eigendaskiptum leiguíbúðar -  hvort sem það er með sölu íbúðar eða 
uppboðsmeðferðar eða þá með því að heilt leigufélag/lögaðili skipti um 
eigendur og/eða breyti samþykktum sínum einhliða.

Harki einstaklinga og fjárfesta á leigumarkaði eru ekki sett nein takmörk með 
þessu tillögum (frekar er skapaður hvati til harks með ábatavon til einstaklinga) 
og þá ekki heldur takmörk við því eða viðurlög ef íbúðir eru teknar úr leigu og 
breytt í óreglulega gistiþjónustu.

Í kjölfarið munu samtökin senda sínar -  húsnæðispólitískari -  tillögur með hliðsjón af 
stefnumótun samtakanna og einkum norskri löggjöf um húsnæðismál, sbr. þó framangreindar 
almennar athugasemdir. Umræddar lagabreytingar eru ekki í takt við þær tillögur 
sem verkefnahópur um framtíðarskipan húsnæðismála skilaði af sér og er ráðherra hvött til 
þess að íhuga að fresta framlagningu þessa frumvarps, en leggi þess í stað fram fullunnið 
frumvarp til nýrra húsaleigulaga á haustþingi.

Eins og fyrr getur eru Samtök leigjenda á Íslandi að Ég vil ítreka við ráðherra að fresta 
framlagningu fyrirliggjandi frumvarps.

Gera má ráð fyrir að fyrirliggjandi frumvarp dragi frekar draga úr hvötum til þess að 
leigjendur/leigusalar leiti til leigumiðlara fremur en hitt og þarf að leggja frekar vinnu í að efla 
leigumiðlun á íslandi og búa til hvata fyrir fólk til þess að leita til leigumiðlara eða 
leigusamtaka sem hafa fengið viðurkenningu ráðaneytisins til leigumiðlunar t. d. með virku

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994036.html
http://www.althingi.is/altext/144/s/1170.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003066.html
http://www.althingi.is/altext/144/s/1171.html


eftirliti á húsalegumarkaði, leiguvakt, sem og tilkomu ákvarðandi gerðardóms húsnæðismála 
sem myndi leysa af óbindandi álit og úrskurði kærunefndar húsnæðismála. Það ætti að draga 
úr deilumálum á markaði , sem var og vonandi er eitt af markmiðum þeirrar breytingar sem 
hafi átt að eiga sér stað á húsaleigulögunum.

Tillaga SLI til ráðherra um Gerðardómsmeðferð og sáttaumleitan.

Á eftir XVII. kafla bætist nýr kafli með þremur nýjum greinum, svohljóðandi (XVIII. 
kafli „Kynning laganna o .fl“ verður XIX. kafli):

[Það sem er í hornklofa er enn í skoðun milli okkar hjá SLI]

XVIII. kafli. Gerðadómsmeðferð og sáttaumleitan

Um XVIII. kafla

Um er ræða nýjan kafla í lok efnisákvæða húsaleigulaga -  á eftir kaflanum um kærunefnd 
húsamála. Telja verður brýna þörf á því að sett sé upp kerfi sem er til þess fallið að auka 
virkni álita kærunefndarinnar og fækka um leið samkynja deilumálum án þess að stofnað sé til 
mikils fastakostnaðar eins og ef sett yrði á fót ný opinber stofnun. Byggt er á gildandi lögum -  
um samningsbundna gerðardóma annars vegar og meðferð einkamála -  með örfáum 
sérákvæðum sem einkum varða rétt annars aðila til þess að bera mál undir úrlausnaraðila 
samkvæmt þeim lögum og samsvarandi skyldu gagnaðila hins vegar. Með því að kveða á um 
slíkan rétt og samsvarandi skyldu er líklegt að hvati myndist til þess að fara að álitum 
kærunefndar húsamála í ríkari mæli en nú er [sbr. hugsanleg „statistik“ um slíkt] -  og jafnvel 
að aðilar íbúðarleigusamninga sjái sér smám saman hag í að leysa ágreiningsmál sjálfir, 
einkum þegar fram í sækir, a.m.k. í þeim tilvikum þar sem fordæma frá kærunefndinni eða 
dómstólum nýtur við.

[Hagsmunaaðilar á leigumarkaði -  svo sem Samtök leigjenda á Íslandi -  hafa viðrað áhyggjur 
sínar af því að fjöldi óþarfa deilumála sé m.a. til kominn vegna þess að úrlausn 
réttarágreinings sé ekki nægilega virk. Með þessum nýja kafla er leitast við að bæta úr þessu. ] 
[Símavakt SLI tekur við 3-5 samtölum á dag er varða ný ágreiningsmál vegan húsaleigu bæði 
frá leigjendum og leigusölum. Athyglisvert er að nokkuð jafnt er um fyrirspurnir og óskir um 
aðstoð frá báðum aðilum.]

Annars vegar er um að ræða nýmæli í 87. gr. um bindandi úrlausn gerðardóms að kröfu 
annars aðila þegar ágreiningur varðar fjárkröfu, sbr. nánari umfjöllun við það ákvæði. Hins 
vegar er um að ræða frjálsa sáttaumleitan að kröfu annars aðila þegar ágreiningur varðar 
annað en fjárkröfu -  sem er ekki síður líklegt á öðrum sviðum húsnæðislöggjafar og á sviði 
grenndarréttar þegar nágrannar deila.

x. gr. frv. (86. gr. húsaleigulaga)

Samkomulag um að úr deilum milli leigusala og leigutaka um leigu á íbúðarhúsnæði skuli 
skorið af gerðardómi er aðeins bindandi ef samkomulag um gerðardómsúrskurð er gert eftir 
að ágreiningur reis þrátt fyrir 2. málslið 2. mgr. 1. gr. laga nr. 53/1989 um samningsbundna 
gerðardóma.



Um 86. gr.

Fyrri liður þessa ákvæðis er byggður á norskum húsaleigulögum þar sem þá reglu er að finna 
að samkomulag um gerðardóm sé ekki bindandi nema það sé gert eftir að ágreiningur reis.
Rétt þykir að miða við sömu meginreglu hér á sviði húsaleigumála enda þótt aðalreglan sé 
önnur í almennum lögum nr. 53/1989 um samningsbundna gerðardóma 
[http://www.althingi.is/lagas/124/1989053.html] þar sem segir í 2. mgr. 2. gr. „ Aðilar geta 
með samningi ákveðið að leggja réttarágreining sín á milli í gerð ef þeir hafa forræði á 
sakarefninu. Slíkan samning má gera hvort heldur er um ágreining sem upp er kominn eða 
síðar kann að koma upp í tilteknum lögskiptum aðila“ Vegna síðari liðar 2. málsliðar 2. mgr.
2. gr. er nauðsynlegt að árétta í sérlögum um efnið, þ.e. húsaleigulögum, með tilvísun um 
frávik frá lögum um samningsbundna gerðardóma að meginregla íbúðarleiguréttar sé 
frábrugðin almennum gerðardómsrétti. Ástæðan er augljós; hér er um málefni á sviði 
neytendamarkaðsréttar að ræða þar sem gæta þarf að hagsmunum og réttaröryggi neytenda -  
og í sjálfu sér einnig einstaklinga sem eru fjölmennir meðal leigusala. Auk þess er löng og rík 
hefð fyrir meiri afskiptum handhafa almannavalds á sviði húsnæðismála en endranær. 
Almennur gerðardómsréttur markast á hinn bóginn fremur af verktakarétti og gjarnan 
alþjóðlegum samningum stórfyrirtækja. Árétta ber að þar sem ákvæði 86.-88. gr. eru bundin 
við deilur milli „leigusala og leigutaka um leigu á íbúðarhúsnæði“ eða m.ö.o. aðila 
„íbúðarleigusamnings“ munu ákvæðin engan veginn snerta aðila samninga um leigu á 
atvinnuhúsnæði; þar gilda almennar reglur eftir sem áður -  bæði um efni og úrlausn 
ágreinings.

Meginregla húsaleigulaga samkvæmt frumvarpi þess yrði því sú að leigutaki og leigusali gætu 
með með samningi ákveðið að leggja réttarágreining, sem upp væri kominn vegna 
íbúðarhúsnæðis, fyrir gerðardóm enda hafa þeir yfirleitt forræði á sakarefninu. Slíkan samning 
mættu aðilar íbúðarleigusamnings hins vegar ekki gera um hugsanlegan ágreining sem síðar 
kynni að koma upp í leigusambandinu.

x. gr. frv. (87. gr. húsaleigulaga)

Þrátt fyrir 86. gr. getur annar aðili íbúðarleigusamnings einhliða vísað réttarágreiningi, sem 
kærunefnd húsaleigumála, sbr. 85. gr., hefur komist að efnislegri niðurstöðu um í ráðgefandi 
áliti, til bindandi úrlausnar gerðardóms enda sé fjárkrafa, sem deilt er um, undir 
áfrýjunarfjárhæð samkvæmt 1. mgr. 152. gr. laga nr. 91/1991um meðferð einkamála með 
síðari breytingum [nú 776.097 kr.]. Sama gildir um hagsmunaágreining um hækkun 
íbúðarleigufjárhæðar og skal gerðardómur þá auk tiltækra upplýsinga um markaðsverð á 
íbúðarleigumarkaði líta til aðgengilegra upplýsinga frá opinberum aðilum um neysluviðmið 
fyrir fjölskyldugerð hlutaðeigandi leigutaka. [Óheimilt er að byggja hækkun íbúðarleigu á 
hækkun vísitölu.]

Um úrlausn og meðferð málsins gilda lög nr. 53/1989 um samningsbundna gerðardóma að 
frátöldum ákvæðum 1. og 3. mgr. 3. gr. þeirra laga og 1. málsliðar 11. gr. laganna. Formaður 
gerðardóms skal hafa lokið embættisprófi eða BA-gráðu og meistaraprófi í lögum og skal 
skipaður án tilnefningar af ráðherra húsnæðismála [til x ára]. Auk formanns sitja tveir 
gerðarmenn í gerðardómi, skipaðir af ráðherra, sem tilnefndir skulu annars vegar af 
Húseigendafélaginu og hins vegar af Samtökum leigjenda á Íslandi [samkvæmt nánari 
ákvæðum í reglugerð sem ráðherra setur]. Þóknun gerðarmanna greiðist úr ríkissjóði, sbr. 2. 
málslið 11. gr. laga nr. 53/1989 um samningsbundna gerðardóma. [Hafi annar málsaðili
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löglærðan mann sem umboðsmann skal hinn aðilinn einnig njóta aðstoðar löglærðs 
umboðsmanns á kostnað ríkissjóðs og skal um þóknun fara skv. úrskurði formanns 
gerðardóms.]

Um 87. gr.

Í 87. gr. er lögð til viðbót um bindandi úrlausn ágreinings sem varðar fjárkröfur.

Í 1. málslið 1. mgr. 87. gr. er úrlausnarefni gerðardóms í fyrsta lagi afmarkað við 
réttarágreining sem kærunefnd skv. 85. gr. laganna hefur þegar fjallað um -  án árangurs í 
þeim skilningi að væntanlega munu aðeins verða borin undir gerðardóm mál þar sem sá aðili 
íbúðarleigusamnings, sem „tapar“ máli fyrri kærunefndinni, ákveður að virða það að vettugi. 
[Tölur um slíkt!] Líklegt er því að í raun verði gerðardómsmál ekki mörg þar sem yfirleitt eru 
álit kærunefndar húsaleigumála vel rökstudd og í samræmi við það sem búast má við að 
dómstólar myndu komast að niðurstöðu um; það helsta sem þau álit skortir -  er bindandi gildi, 
sem þau öðlast hér óbeint. Í öðru lagi er lögsaga gerðardóms um réttarágreining bundin við 
smærri mál og er farin sú eðlilega leið að miða við sömu fjárhæð og svonefnd áfrýjunarmörk 
skv. 1. mgr. 152. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála með síðari breytingum en sú 
fjárhæð er nú 776.097 kr. Eðlilegt þykir að ef hagsmunir, sem deilt er um, eru meiri þá gildi 
almennar reglur um meðferð einkamála -  þ.m.t. um óháða dómstóla og rétt til endurskoðun 
dóms á áfrýjunarsstigi. Á hinn bóginn þykir tillaga þessi í betra samræmi við 
stjórnarskrárvarinn rétt leigutaka og leigusala í smærri málum til úrlausnar „um réttindi sín og 
skyldur [...] með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum 
dómstóli.“ Þótt gerðardómur sé ekki eins óháður og almennir dómstólar er jafnræðis gætt með 
jafnri skipan lýðræðislegra og frjálsra hagsmunasamtaka aðila leigusamnings og með skipun 
oddamanns, formanns án tilnefningar, af hálfu ráðherra húsnæðismála. Löng hefð er fyrir 
áþekku skipulagi á sviði vinnumarkaðsréttar, sbr. m.a. lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og 
vinnudeilur og almennt er talið að gerðardómar -  samningsbundnir skv. lögum nr. 53/1989 
eða lögskipaðir eins og hér -  uppfylli kröfur 70. gr. stjórnarskrárinnar. Er þá m.a. litið til þess 
að almennir dómstólar eru yfirhlaðnir verkefnum auk þess sem lögmenn sinna síður smærri 
málum sem þessum þótt aðilar hafi brýna þörf á úrlausn. Þá hefur bið orðið á að millidómstig 
komist á þrátt fyrir sammæli í öllum fagfélögum lögfræðinga um málið. Eins og áður segir 
þykir líklegt að aðeins tilvist þessa möguleika muni fækka ágreiningsmálum fyrir kærunefnd 
húsamála þegar reynsla hefur komist á úrræðið.

Í 2. málslið 1. mgr. 87. gr. er frávik frá meginreglunni um að gerðardómur leysi fyrst og 
fremst úr réttarágreiningu. Þykir skorta úrræði til þess að taka á ágreiningi leigutaka og 
leigusala um leigufjárhæð en verð á leigu fyrir íbúðarhúsnæði hefur hækkað mjög undanfarið 
[tölur!]. Hér er oftast um svonefndan hagsmunaágreining að ræða og eru gerðardómi færð tvö 
meginviðmið til þess að styðjast við í bindandi úrlausnum sínum; annars vegar ber 
gerðardómi að styðjast við markaðsverð á íbúðarleigumarkaði -  sem líklegt er að verði oft 
leigusala í hag, miðað við núverandi ástand. Til mótvægis er því lagt fyrir gerðardóminn að 
líta til aðgengilegra upplýsinga frá opinberum aðilum um neysluviðmið fyrir fjölskyldugerð 
hlutaðeigandi leigutaka -  sem líklegt er að verði leigutökum með stóra fjölskyldu frekar í vil. 
Smám saman munu væntanlega myndast fordæmi sem aðilar á markaði geta stuðst við miðað 
við íbúðargerð, aldur íbúðar, stærð íbúðar og þar með óbeint fjölskyldustærð, hverfi eða svæði
o.s.frv. [Í samræmi við þá stefnumörkun ríkisstjórnarinnar að draga úr vægi og afnema smám 
saman sjálfkrafa verðhækkanir vegna verðtryggingar er lagt til að óheimilt verði að byggja 
hækkun íbúðarleigu á vísitölu, hvort sem er vísitölu neysluverðs, byggingarvísitölu eða 
annarri vísitölu. Gildir það bann bæði um samningsaðila og um úrlausnir gerðardómsins.]



Í 2. mgr. 87. gr. er kveðið á um skipan gerðardómsins en í því felast helstu frávik frá 
almennum lögum um samningsbundna gerðardóma sem gilda að öðru leyti um úrlausn og 
meðferð leigumála fyrir gerðardómi. Formaður skal vera óháður lögfræðingur og því skipaður 
af ráðherra húsnæðismála til x ára í senn. Hinir tveir gerðarmennirnir skulu skipaðir af 
lýðræðislegum og frjálsum félagasamtökum hagsmunaaðila, leigusala annars vegar og 
leigutaka hins vegar. Þar sem um er að ræða lítil samtök sem ekki búa að gildum sjóðum eða 
miklum eða föstum tekjum þykir eðlilegt að ríkið greiði þóknun allra gerðarmanna. Álitamál 
er hvort tilnefna ber gerðarmenn í hvert mál eða til tiltekins tíma í senn og er eðlilegt að 
ráðherra ákveði það í reglugerð; formaður skal hins vegar tilnefndur til x ára í senn í því skyni 
að tryggja festu í úrlausnum og sérþekkingu. [Í lokamálslið 2. mgr. 87. gr. er lagt til að 
jafnræðis sé gætt meðal aðila þannig að ef annar deiluaðila kýs að hafa lögmann sér til 
aðstoðar eða lögfræðing án málflutningsréttinda skuli hinum gefinn kostur á hinu sama. 
Líklegt er að það leiði til þess að hvorugur aðili ráði sér löglærðan umboðsmann enda um að 
ræða tiltölulega litla hagsmuni, undir áfrýjunarfjárhæð hverju sinni. Þá nýtur í öllum tilvikum 
við rökstuddu áliti kærunefndar húsamála um hlutaðeigandi ágreiningsmál, þegar um 
réttarágreining er að ræða. Loks er áskilið að formaður gerðardóms sé lögfræðingur. Þá er 
líklegt að hagsmunaaðilar tilnefni gerðarmenn sem eru sérfróðir á sviði húsnæðismála. Hætt 
er við að úrræðið yrði of dýrt ef lögfræðingar væru almennt í fyrirsvari í slíkum 
gerðardómsmálum.]

x. gr. frv. (88. gr. húsaleigulaga)

Sé ágreiningur um aðra hagsmuni en fjárkröfu getur annar aðili íbúðarleigusamnings 
einhliða vísað máli, sem kærunefnd húsaleigumála, sbr. 85. gr., hefur komist að efnislegri 
niðurstöðu um í ráðgefandi áliti, vísað máli til sáttaumleitunar sýslumanns skv. 107. gr. laga 
nr. 91/1991 um meðferð einkamála með síðari breytingum og er samþykki gagnaðila þá ekki 
áskilið þrátt fyrir 2. málslið 1. mgr. 107. gr. laganna. Aðilar skulu sjálfir mæta til 
sáttaumleitunar, án löglærðs umboðsmanns eða ráðgjafa, enda skal sýslumaður leiðbeina 
aðilum um form og efni máls.

Um 88. gr.

Hér er um að ræða tilraun til þess að virkja úrræði sem ekkert hefur verið notað þótt það hafi 
verið í lögum í meira en 20 ár. Undanfarinn áratug eða svo hefur starfað fagfélag sáttamanna, 
Sátt, sem hefur án mikils árangurs leitast við að kynna sáttaumleitan sem virkt og raunhæft 
úrræði til hliðar við hið almenna dómstólakerfi sem er störfum hlaðið. Þá hafa fagfélög 
dómara, lögmanna og sýslumanna, svo og lögreglustjórar og ráðuneyti dómsmála undanfarin 
ár leitast við að styrkja og virkja sáttaumleitan sem raunhæfan valkost. Eini markverði 
árangurinn er á sviði sifjaréttar þar sem sáttamiðlun er einmitt skylda að jafnaði. Af því má 
merkja að skyldubundin mæting gagnaðila þegar samningsaðili vísar ágreiningi til 
sáttaumleitunar virðist vera forsenda þess að sáttaumleitan öðlist þann sess sem hún á skilinn 
enda iðulega virkari, sveigjanlegri, skilvirkari og ódýrari leið til þess að leysa ágreining um 
annað en fjárkröfur. Gefist þetta vel getur úrræðið orðið fyrirmynd fyrir nýja nálgun við 
úrlausn ágreinings á öðrum sviðum -  t.d. grenndarréttar, þar sem nágrannar deila -  eins og 
algengt er í ríkjum sem Íslendingar leita gjarnan til um fyrirmyndir í löggjöf. Hér er enn ríkari



ástæða til þess að halda kostnaði og lagaflækjum í lágmarki og þykir því ekki varhugavert að 
skylda aðila til þess að mæta sjálfir á sáttafundi, án lögfræðilegra ráðunauta; ekkert er hins 
vegar því til fyrirstöðu að aðilar njóti lögfræðiráðgjafar fyrir og eftir sáttaumleitan. Með vísan 
til þess þykir takmörkun þessi ekki stangast á við atvinnufrelsisákvæði 1. mgr. 75. gr. 
stjórnarskrárinnar. Þá er rétt að árétta að sáttaumleitan getur aðeins lokið á tvennan hátt; með 
frjálsri sátt undir leiðsögn sýslumanns eða löglærðs fulltrúa hans eða með árangurslausri 
sáttaumleitan -  enda felur sáttaumleitan ekki í sér heimild til bindandi úrlausnar sýslumanns, 
öfugt við gerðardómsúrræðið skv. 87. gr.

Frekari ábendingar / Tillögur er varða bæði þingskjal 1170-696 og 1171-697;

1. Ibúðir eru stofnaðar og byggðar samkvæmt skipulagi sem annað hvort séreignaríbúðir 
eða leigu-/búsetuíbúðir. (Ákvæði skipulagslaga kynnu að þurfa að áréttast miðað við þetta -

sem og takmörkun á heimildum aðila til að reka atvinnustarfsemi í íbúðahverfum -  eða 
breyta lögheimilisíbúð í aðra notkun.)

2. Lögaðilar/félög sem hafa það markmið að byggja, eiga og/eða reka leigu og 
búseturéttaríbúðir skulu setja sér samþykktir sem staðfesta þann tilgang. Í samþykktum skal 
gerð skýr aðgreining á því hvort félagið skuldbindur sig til að reka íbúðirnar með sjálfbærum 
hætti en án hagnaðarkröfu - og hvort félagið skuli heimilt að slíta eða selja og innleysa 
þannig hagnað af rekstri - eða hvort félagið starfi með það markmið að skapa eigendum 
sínum (ef þeir eru aðrir en leigjendur/búsetar) tekjur og arðsemi.

3. Velferðararáðuneytið hefur eftilit með starfsemi á leigumarkaði og skal öllum 
lögaðilum sem reka leigu- og búseturéttaríbúðir skylt að leita staðfestingar 
velferðarráðuneytisins á samþykktum áður en félagið hefur rekstur sinn. Allar breytingar 
sem lögaðilar hyggjast gera á samþykktum sínum þurfa að fá staðfestingu 
velferðarráðuneytisins áður en þær geta tekið gildi. (Sbr. Einig sérlög um 
húsnæðissamvinnufélög að þessu leyti).

4. Einstaklingar/fj árfestar sem byggja eða kaupa leigu-/búsetuíbúðir og hyggjast reka þær 
áfram skulu vista þær íbúðir í ráðstöfun og rekstrarumsjón hjá skráðum félögum/lögaðilum 
sem hafa þegar fengið skráningu hjá velferðarráðuneytinu - eða að öðrum kosti stofna nýtt 
félag sem leggur þá sínar samþykktir inn til velferðarráðuneytisins og öðlast heimildir í 
samræmi við gildandi reglur á hverjum tíma.

5. Einstaklingar sem eiga fleiri en eina séreignaríbúð/lögheimilisíbúð geta tímabundið 
leigt hana með þinglýstum leigusamningi -  ef engar kvaðir eða skipulagsskilmálar hamla því 
-  en til þess að séreignaríbúð/ verði varanlega höfð til leigu skal leita samþykkis 
skipulagsyfirvalda/byggingafulltrúa sem ákveða þá hæfilegan leyfistíma miðað við 
markaðsaðstæður og heildarhagsmuni skipulags á viðkomandi svæði.

6. Sá einstaklingur skal halda á fleiri en einni íbúð á leigumarkaði í tímabundinni 
ráðstöfun. Kjósi einstaklingur að eiga fleir íbúðir skal hann vista þær til rekstrar og 
þjónustumsjónar hjá rekstrarféalgi sem þegar hefur fengið til þess leyfi - og er skráð hjá



7. Einstaklingar/lögaðilar geta stofnað sjálfstæð félög til að annast ráðstöfun og rekstur og 
þjónustu við leiguíbúðir í eigu annarra aðila. Skulu þeir uppfylla allar lögbundnar skyldur 
varðandi samþykktir og tilgreint er í tölulið nr. 2 hér að ofan - varðandi það hvort reksturinn 
skuli vera sjálfbær en án hagnaðarkröfu (not-for-profit) eða hvort markmið rekstrarins er að 
skila eigendum sínum afkomu og arðsemi og skal þeirri aðgreiningu haldið skýrt til haga 
gagnvart neytendum í þeim kynningargögnum og upplýsingum sem slíkt 
„leigumiðlunarfélag“ -  leggur fram.

8. Byggingafulltrúi kemur fram fyrir hönd sveitarfélags til að fylgja því eftir að íbúðir séu 
í viðunandi horfi varðandi ástand og viðhald -  og kemur fram sem sá aðili sem bregst við ef 
eigandi íbúðar sinnir ekki viðhaldsskyldu sinni með fullnægjandi hætti -  enda hafi leigjandi 
upplýst um bilun eða skemmdir sem ráða þarf bót á og eigandinn hafi fengið eðlilegan frest til 
að sinna viðhaldsskyldunni.

Týndu (st) tillögurnar:

Þrátt fyrir það að sagt sé í greinagerð, frumvarpssemjenda með frumvarpinu, að tillögur 
samvinnuhóps um framtíðarskipan húsnæðismála yrðu hafðar að leiðarljósi er fátt í 
framkomnum frumvörpum sem endurspegla tillögur verkefnisstjórnar sem gáfu fyrirheit um 
að meiningin væri að stórefla almennan leigumarkað og styrkja starfsramma 
húsnæðissamvinnufélaga þannig að fleirum yrði kleift að njóta viðunandi húsnæðisöryggis.

Tillögur gengu í þá átt að íbúðarekstur „án hagnaðarkröfu“ fengi forgang um fjármögnun og 
ætti kost á ívilnandi stuðningi sveitarfélaga og velvildarfjárfesta. Margir bundu þannig vonir 
við að á grundvelli tillagna verkefnisstjórnarinar yrði unnið að verulegum breytingum á 
lagaramma húsnæðismarkaðarins í heild.

Ekkert í fyrirliggjandi tillögum er líklegt til að ná þeim markmiðum að hér verði til varanlegur 
valkostur hagkvæms húsaleigu né búseturéttarmarkaðar sem geti mætt þörfum þess 
almennings sem ekki hefur umtalsvert handbært fé. (víst er að um 30% fólks á almennum 
vinnumarkaði hefur ekki efni á, hefur aldrei haft efni á né mun hafa efni á að „kaupa/eignast“ 
sína íbúð)

Ekkert kemur fram sem stuðlar að lækkun byggingarkostnaðar eða auðveldar hagkvæma 
fjármögnun húsaleigu eða búseturéttaríbúða fyrir ungt fólk og meðaltekjuhópana eða þann 
hóp sem þarf og kýs að vera hreyfanlegur á húsnæðismarkaðinum.

Hagkvæmur leigumarkaður er forsenda þess að ungt fólk geti lagt fyrir til eigin kaupa 
íbúðarhúsnæðis. Sveigjanlegur búsetu- eða leiguréttarmarkaður getur verið bæði áhugaverður 
kostur fyrir fólk á öllum aldri og hagstætt milliskref fyrir þá sem hafa áform um að kaupa eða 
byggja eigin íbúð síðar.

Ekkert er hert á skyldum og ábyrgð sveitarfélaga (byggingafulltrúa og skipulagsyfirvalda) 
varðandi skipulagslega umgjörð leiguíbúða og/eða búseturéttarmarkaðar sem ætlað er að 
standa til frambúðar.

Sérstaklega verður að teljast ámælisvert að ekki skuli vera gert ráð fyrir að 
einstaklingar geti stofnað óhagnaðardrifin húsnæðissamvinnufélög um byggingu og



rekstur leiguíbúða í eigin þágu, í meira eða minna samstarfi við ríki, sveitarfélög og/eða 
aðra velvildaraðila.

Við smíði nefndra frumvarpa hefur algerlega láðst að taka tillit til aðstæðna í dreifbýli og þá 
ekki síst með því að endurnýja almenna viðmiðunarreglu um að lágmarksfjölda þurfi til að 
stofna húsnæðissamvinnufélag t.d. um eitt raðhús eða lítið fjölbýli sem er ólíkt því sem gildir 
í nágrannalöndum. Nauðsynlegt er að almenni lagaramminn um húsnæðismarkaðinn reynist 
nothæfur fyrir fámenn samfélög á landsbyggðinni jafnt sem fjölmennar byggðir 
Höfuðborgarssvæðisins og ekki verði gerð krafa um íþyngjandi lágmarksfjölda félagsmanna í 
húsnæðissamvinnufélagi. (fyrirmyndir að finna í löggjöf annara norðurlanda)

Bráðavandi og neyðarástand á húsnæðismarkaði.

Samtökin harma að engin skref eru tekin í átt til lausnar á bráðavanda og neyðarástandi sem 
ríkir á húsnæðismarkaði. Almennt telja SLI tillögur samvinnuhóps um framtíðarstefnu í 
húsnæðismálum jákvæðar. Stór hluti tillagnanna á við lausn á langtímavanda en lítið fer fyrir 
tillögum til lausnar bráðavanda nema sérálit fulltrúa þingsflokks Pírata sem ekki rataði með 
inn í loka tillögur hópsins. Svo virðist sem fluttningsmenn og semjendur nefndra frumvarpa 
séu ekki alveg nægilega upplýstir um þann bráðavanda sem ríkir á húsnæðismarkaði eða 
hreinlega í blindri afneitun.

Þrjár fjölskyldur hafa misst húsnæði sitt dag hvern frá hruni, margar fjölskyldur hafa í 
kjölfarið lent á vanskilaskrá og eiga því ekki möguleika á leiguhúsnæði, búa inni á vinum og 
ættingjum, sem og námsmenn og þær fjölskyldur sem ekki hafa ráð á leigu lengur. Samkvæmt 
þeim tölum sem fyrir liggja má áætla að bráðavandinn nái yfir 5000 fjölskyldur (hér er 
einungis vitnað í biðlista sveitafélaga) fyrir utan þá sem ekki hafa rétt á félagslegu húsnæði. 
Skráning Hagstofu Íslands á búsetu er óáræðanleg þar sem margir búa ekki á skráðu 
lögheimili sem og upplýsingar um sem safnað er um þinglýsta legusamninga hvað varðar 
fjölda á leigumarkaði og verðmyndun þar sem upplýsingar Hagstofu Íslands eru í engu 
samræmi við upplýsingar fengnar í könnum Neytendasamtakanna á sömu þáttum. 
Heilsufarsleg vandamál fylgja þessum bráðavanda, sem dæmi má nefna grein Þóru Kemp á 
dv.is.1

Réttur til húsnæðisöryggis.

Mikilvægt er að huga að grundvallarskilgreiningu á réttindum almennings að því er varðar 
möguleika til að njóta heimilis með sinni fjölskyldu og þess skjóls sem slíkt veitir. „Réttur til 
húsnæðisöryggis“ á því að eiga heima í grundvallarlögum íslenska lýðveldisins.

Þannig yrði virk meðvitund um slíkan rétt undirstaða að ákveðnari kröfum á stjórnvöld á 
hverjum tíma til að beita skilvirkum tækjum til að veita öllum almenningi aðstöðu til að njóta 
slíkra gæða án þess að taka á sig áhættu og greiðslubyrðar til langtíma, umfram getu og vilja.

SLÍ vill benda á 5 gr. húsnæðislaga, 3. júní/1998 nr. 44 sem segir:

1 Sjá grein Þóru Kemp félagsráðgjafa: http://www.dv.is/frettir/2013/9/16/madur-verdur-svo-taettur-0TZXYC/

http://www.dv.is/frettir/2013/9/16/madur-verdur-svo-taettur-0TZXYC/


„Sveitarstjórn ber ábyrgð á og hefur frumkvæði að því að leysa húsnæðisþörf þess fólks í 
sveitarfélaginu sem þarfnast aðstoðar við húsnæðisöflun. Í því skyni skal sveitarstjórnfylgjast 
með þörf á húsnæði í sveitarfélaginu.“

Þessu ákvæði húsnæðislaga hafa sveitarfélögin ekki sinnt nema upp að vissu marki og löngu 
tímabært að sveitarfélögin marki sér heilbrigða húsnæðisstefnu og fari að fylgjast 
raunverulega með þörf á húsnæði í sveitarfélaginu.

Einnig má benda á að Ísland er aðli að EES samningnum og ýmsum öðrum alþjóðlegum 
samningum sem innihalda ákvæði um húsnæðismál þar til dæmis: Alþjóðasamningur um 
efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi nr. 10 28. ágúst 1979

Þar segir í 11. gr.:

„Ríkiþau sem aðilar eru að samningiþessum viðurkenna rétt sérhvers manns til viðunandi 
lífsafkomu fyrir hann sjálfan og fjölskyldu hans, þar á meðal viðunandi fæðis, klæða og 
húsnæðis og sífellt batnandi lífsskilyrða. Aðildarríkin munu gera viðeigandi ráðstafanir til 
þess að tryggja að þessum rétti verði framfylgt og viðurkenna að í  þessum tilgangi sé 
alþjóðasamvinna, byggð á frjálsu samþykki, mjög mikilvæg.“

Einnig í 3. mgr. 27. gr. Barnasáttmálans er sérstaklega mælt fyrir um skyldu ríkisins til að láta 
í té, þegar þörf krefur, efnislega aðstoð og stuðningsúrræði við foreldra og aðra þá sem sjá um 
börn, einkum varðandi fæði, klæði og húsnæði.

Húsnæðisöryggi er einn af hornsteinum samfélagsins. Að eiga öruggt húsaskjól á ekki að falla 
undir forréttindi heldur er sjálfsögð mannréttindi. Það er hlutverk ríkisins, sveitarfélaga og 
opinberra aðila að beita íhlutandi frumkvæði og eftirliti til að auðvelda fjármögnun og 
lágmarka húsnæðiskostnað almennings með samhæfðum aðgerðum.

Séreignarstefnan hér á landi hefur undanfarna áratugi verið samkomulag ráðandi afla. Gengið 
hefur verið útfrá því að allir kaupi íbúð, líka sá hluti launafólks sem ræður ekki við íbúðakaup 
á því verðlagi og með þeim okurvaxtakjörum sem verðtryggingin leiðir af sér.

Vitað er að fyrir hrun lenti nær þriðjungur íbúðakaupenda í erfiðleikum með húsnæðislán og 
enduðu í vítahring sem ekki var hægt að losna úr. Árið 2008 var 90% af íbúðarhúsnæði á 
Íslandi skráð sem séreign en það er með því mesta sem gerðist í heiminum. Gögn benda til 
þess að fjármagnskreppur komi yfirleitt hvað harðast niður í löndum þar sem mest er um 
séreign á íbúðarhúsnæði.

Augljós lausn felst því í að hlúa að húsnæðissamvinnufélögum við fjármögnun 
íbúðarhúsnæðis á kostnaðarverði og án hagnaðarkröfu.

Stóraukið framboð af leiguíbúðum og búseturéttaríbúðum í húsnæðissamvinnufélögum gæti 
orðið langskilvirkasta leiðin til að veita „markaðsaðhald/samkeppni“ og draga með því úr 
sveiflum á húsnæðismarkaði og ósjálfbærri „hagnaðarkröfu“ fjárfesta og spákaupmanna á 
íbúðamarkaðinum.



Ríki og sveitafélög komi að lausn þess vanda sem myndast hefur vegna krafna leigusala um 
háar tryggingar í formi fyrirframgreiðslna, að auki allra annarra sem lent hafa á vanskilaskrá 
og geta þar af leiðandi ekki leigt sér íbúð.

Bráðavandi

Þó svo að samvinnuhópur um framtíðarstefnu í húsnæðismálum hafi skilað tillögum í þessa 
átt og að frumvörp til laga samþykkt á Alþingi mun undirbúningur og byggingartími vera 
langur og því óvarlegt að gera ráð fyrir öðru en að fyrstu íbúðir til í nýju kerfi komi til 
afhendingar innan tveggj a til fimm ára.

Eftir stendur bráðavandinn sem einungis vex frá degi til dags.

Bráðavandi búsetu Staðreyndir :

• Talið er að allt að 30% af íbúum landsins eru eru komin út á leigumarkaðinn (mbl.is).

• Samkvæmt ASÍ vantar 25-36 þúsund íbúðir inn í félagslega / (almenna) kerfið á öllu 
landinu. En í dag bjóða sveitarfélögin upp á 4000 íbúðir í heidina (ASÍ, Hagstofan).

• Skortur er á framboði íbúða/húsnæðis sérstaklega á höfðuðborgarsvæðinu á Akureyri 
og víðar um land. Skorturinn skírist af því að lítið hefur verið byggt en einnig af því að 
íbúðir í eigu fjármálafyrirtækja eru teknar úr notkun og „frítímaráðstöfun“ eða önnur 
óskilgreind ráðstöfun þessara aðila teppir vaxandi fjölda íbúða. (Búseti, mbl.is)

• Um 160 iðnaðarhúsnæði eru skráð með búsetu hjá slökkviliðinu en ekki vitað um 
fjölda íbúa þar inni (Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins /alvarlegt ástand).

• Það borgar sig fyrir leigjendur að leigja á svörtu þar sem leigusali hagnast. Ríkið tapar 
skatttekjum og leigjandinn tapar samningsbundnum réttindum (SLÍ). (einnig er fjöldi 
íbúða í ferðamannaleigu þar sem einungis hluti bjóðast tímabundið utan háannatíma)

• Tekjulitlar fjölskyldur í úthverfum þjást mest af ástandinu á húsnæðismarkaðinum í 
dag en einnig fólk með meðaltekjur (SLÍ). (Dæmi eru um að fólk hafi flutt af 
höfuðborgarsvæðinu vegna þessa, jafnvel þó að það hafi atvinnu á því svæði.)

• Við mat á því hve mörg börn eru hér um að ræða var niðurstaðan 7.589 börn sem búa 
við óöruggi á höfuðborgarsvæðinu og 4.257 á landsbyggðinni. (SLÍ / ASÍ)

• Húsnæði er of dýrt - og/eða fjármagn of dýrt -  til þess að þeir sem veikastir eru fyrir 
nái að fóta sig á markaði og sama hvort um er að ræða séreign eða á leigumarkaði.

• Brött tekju- og eignatenging húsaleigubóta og vaxtabóta þrengir mjög þann hóp sem 
nýtur afgerandi stuðnings til að tryggja fjölskyldum húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

• Húsnæði á „viðráðanlegur verði“ hefur ekki verið í boði frá aldamótum þegar 
„félagslega eignaleigukerfið“ var lagt niður.



• 28.000 manns eru á vanskilaskrá samkvæmt creditinfo. Þetta fólk getur ekki leigt eða
keypt. Það þarf að finna lausnir um búsetu fyrir þennan hóp. (Capacent)

Tillaga SLÍ til lausnar á bráðavanda

Það mun taka að minnsta kosti 3 -  5 ár byggja grunn að sjálfbærum almennum og 
félagslegum leigumarkaði en strax þarf að bregðast við bráðavandanum. (ath. „strax“ er ekki 
teygjanlegt hugtak)

Varlega áætlað má telja að 3500 manns þurfi nauðsynlega á búsetuúrræðum 
(höfuðborgarsvæði) að halda og ef við miðum við 3.5 manns í heimili þá erum við samt sem 
áður að tala um 1.000 íbúðir. (r.t. 2.6)

Félagslegur vandi er mikill sem fylgir þessu ástandi, þunglyndi, óöryggi og börn lenda í vanda 
þegar þau þurfa að aðlagast nýjum hverfum og skólum. Margir að berjast við að halda sér í 
hverfinu þegar þeir missa leiguíbúð en grípa í tómt þar sem ekkert er í boði á „viðráðanlegu 
verði“. Fólk með meðaltekjur getur ekki keypt sér íbúð né heldur hefur efni á að leigja og 
miklar líkur á frekari aukningu á næstu árum.

(Samkvæmt nýútgefinni launaskýrslu Pwc 2014 er miðgildi heildarlauna 481 þúsund krónur. 
Það er að segja 50% eru með lægri heildarlaun og 50% eru með hærri heildarlaun. Þá gefur 
sama skýrsla upp að 65% landsmanna eru með heildarlaun sem eru undir 595.238 kr.)

Alvarlega skyldi íhuga það nauðsynlegt geti reynst bygging allt að 5000 íbúða (smáhýsi) sem 
neyðarúræði (landið allt) á meðan verið er að byggja varanlegar íbúðir til að koma til móts við 
þann varanlega skort sem myndast hefur á húsnæðismarkaði. Bygging á slíku húsnæði sem 
uppfyllir lágmarksskilyrði til búsetu getur tekið 4-6 mánuði. Uppbygging neyðarhúsnæðis til 
bráðabirgða í 3 -  5 ár býður einnig uppá það að í framtíðinni gætu þessar einingar verið 
færanlegar milli sveitarfélaga ef svo ber undir. (dæmi um slíkt t.d. viðlagasjóður / færanlegar 
kennslustofur)

2 Bráðabyrgðaríbúðir geta t.d. verið færanlegir gámar eða flóttamannabúðir skv. stöðlum SÞ.



Skortur er á íbúðarhúsnæði fyrir fjölmenna hópa fólks til viðbótar þeim sem standa veikt 
fjárhagslega eða eru að koma inn á húsnæðismarkaðinn að lokinni skólagöngu. Það er því 
nauðsynlegt að grípa til róttækra aðgerða strax og voga sér að hugsa út fyrir kassann.

Þrátt fyrir að einhverjir stjórnmálamenn geri sér grein fyrir alvarleika þess bráðavanda sem 
ríkir á húsnæðismarkaðnum hvað varðar skort á leiguíbúðum þá er afneitun flestra 
stjórnmálamanna hrópandi

Niðurlag.

Úr fundargerð fyrrum leigjendasamtaka frá árinu 1999:

Aðalfundur Leigjendasamtakanna, sem haldinn var fyrir skömmu, samþykkti ályktun þar sem 
m.a. er lýst yfir neyðarástandi á leigumarkaði á Reykjavíkursvæðinu og á öðrum stærstu 
þéttbýlissvæðum.

“Fundurinn fordæmir þá stefnu sem birtist í lögum um Íbúðalánasjóð, þar sem félagslegar 
úrlausnir eru lagðar niður og allir valkostir afnumdir aðrir en sá einn að kaupa íbúð á markaði. 
Þessi stefna hefur stóraukið húsnæðiskostnað alþýðu manna langt umfram skynsemi og skilið 
margt fátækt fólk eftir á vergangi. Húsnæðisverð hefur samkv. opinberum tölum hækkað um 
20-30% og húsaleiga um 50-100%. Ekki aðeins hafa skuldir heimila hækkað af þessum 
sökum langt umfram hættumörk og kjör þeirra rýrnað að sama skapi, heldur hafa kjör 
leigjenda verið lögð í rúst og margir þeirra hafa orðið að sæta afarkostum af hálfu þeirra sem 
leigja út eða versla með íbúðir. Fundurinn skorar á stjórnvöld, verkalýðssamtök og önnur 
félagasamtök að móta nothæfa húsnæðisstefnu sem tekur tillit til veruleikans í þjóðfélaginu. 
Kjarni þeirrar stefnu ætti að vera sá að almenn útlán til einstaklinga verði færð til bankanna en 
Íbúðalánasjóður veiti eingöngu framkvæmdalán til byggingaaðila sem byggja leiguíbúðir eða 
aðrar íbúðir þar sem valkostir njóta jafnréttis. Þá skorar fundurinn á sömu aðila að beita sér 
fyrir afnámi skatta af húsaleigubótum. Öruggur leigumarkaður er ekki aðeins sjálfsagður og 
nauðsynlegur valkostur heldur líka þjóðhagslega hagkvæmur.”

Þessi ályktun er frá október 1999 en gæti átt við ástandið eins og það er í dag og 
afleiðingarnar sjáum við einnig þar sem fólk getur hvokir leigt né keypt á almennum markaði.



Í bréfi sem fylgdi athugasemdum SLI við kynnt frumvarpsdrög að breytingum á 
húsaleigulögum hvöttu samtökin ráðherra til að bíða tillagna SLI að frumvarpi um 
ný húsaleigulög sem valkost til framlagningar á Alþingi í haust eða sem grunngagn til frekari 
mótunar nýrra húsaleigulaga til frambúðar sem og að nýta sumarið til fullvinnslu þeirra 
frumvarpa er vörðuðu mótun framtíðarstefnu í húsnæðismálum.

Að lokum þá eru ráherrar þing- og nefndarmenn hvattir til að vanda vinnu og vandlega skoða 
grunn og samhengi þeirra frumvarpa er varða framtíðarstefnu í húsnæðismálum þar sem 
óðagot geti besta falli gæti talist óbætanlegt pólitískt stórslys (sem offramboð virðist vera á 
þessa dagana).

Fyrir hönd Samtaka leigjenda á Íslandi 

Jóhann Már Sigurbjörnsson Formaður 

Hólmsteinn Brekkan Framkvæmdastjóri


