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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 um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög, 
nr. 66/2003, með síðari breytingum (réttarstaða búseturéttarhafa, 

rekstur húsnæðissamvinnufélaga). 

(Lagt fyrir Alþingi á 144. löggjafarþingi 2014-2015.) 

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. 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.)

1. gr.

1. málsl. 1. mgr. 1. gr. laganna orðast svo: Lög þessi taka til félaga sem rekin eru að hætti 
samvinnufélaga og hafa að markmiði að byggja, kaupa, eiga og hafa yfirumsjón með 
búsetuíbúðum sem félagsmenn þeirra fá búseturétt í gegn greiðslu búseturéttargjalds og 
búsetugjalds samkvæmt samþykktum hvers félags.

Kýrskírt að lög þessi eru pólitískt stórslys, taka einungis til búseturéttarfélaga og skilgreina 
húsnæðissamvinnufélög sem slík. SLI gera ekki athugasemd við að sett séu sérstök lög um 
búseturéttarsamvinnufélög en geta ekki fallist á að slík lagasetning takmarki lögbundinn 
félagarétt og afgreiði út af borðinu möguleika til stofnunar húsnæðissamvinnufélaga af öðrum 
meiði þar með talinn mismunandi form óhagnaðardrifinna húsnæðissamvinnufélaga um 
rekstur leiguíbúða.

Almennt um frumvarpið: 

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.

Einnig við smíði frumvarpsins 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)
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