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Til velferðarnefndar Alþingis.

Sameiginleg umsögn

Húseigendafélagsins, Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur og Félags löggiltra leigumiðlara 
um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum nr. 36/1994.

I.

Það er grundvallaratriði að ekki sé hlaupið til að breyta lögum nema virkileg þörf sé á því. Það er 
nauðsynlegt að sýna íhaldssemi í því efni. Lagahringl má ekki viðgangast á mikilvægum og 
viðkvæmum sviðum eins og um húsaleigu.

Það er skortur á leiguhúsnæði sem er meinið. Það getur ekki verið góða latína við „Uppbyggingu 
á virkum leigumarkaði“ að breyta húsaleigulögum í þá veru að gera þau verri. Nær væri að 
einbeita sér að því sem er að og bæta og laga þarf.

Húsaleigulögin frá 1994 voru mikil réttarbót frá vondum lögum frá 1979. Með þeim náðist 
jafnvægi og samræmi milli réttinda og skyldna aðila. Þau eru sanngjörn í garð beggja aðila og 
skapa góðan grundvöll og umgjörð á þessu sviði. Lögin frá 1979 voru mjög hörð, ósveigjanleg og 
ósanngjörn í garð leigusala og sköðuðu húsaleigumarkaðinn og komu þannig hart niður á 
leigjendum. Framboð á leiguhúsnæði skrapp saman vegna þessa. Það er eins og í frumvarpinu 
felist vilji til að hverfa aftur til þeirrar fortíðar.

Núgildandi húsaleigulög virka vel og standa alls ekki á nokkurn hátt leigumarkaðnum fyrir 
þrifum. Þau eru það sem er í lagi ef svo má segja. Vandamálið er fyrst og fremst vanþekking á 
lögunum og misskilningur.

Það er algjör firra að réttur leigjenda sé lítill og fyrir borð borinn í gildandi lögum. Tröllasögur 
um annað eru blekkingar eða á misskilningi byggðar. Hagsmunir leigjenda eru vel varðir og 
leiguréttur þeirra er ríkur. Engum verður hent út fyrirvaralaust og geðþóttahækkun húsaleigu á sér 
ekki lagastoð. Uppsögn verður að vera formleg og með lögboðnum uppsagnarfresti. Riftun kemur 
aðeins til álita við leiguvanskil og önnur samningsbrot Allur sá ferill fer eftir föstum og 
lagalegum og formlegum leiðum og réttur leigjanda er góður og virtur á öllum stigum þegar 
þannig fer.

Það verður að huga vel að innbyrðis samræmi. Húsaleigulögin eru margþætt og viðkvæmt 
regluverk. Ekki má með breytingum á einstökum ákvæðum raska samræmi og jafnvægi. Það
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verður að horfa á skóginn allan en ekki einstakar greinar. Þá verður líka að huga að lagakerfinu í 
heild og þeim réttarsviðum sem lögin falla undir. Lögin eru þannig hluti af stærra reglukerfi. 
Lögin eru á sviði eignarréttar, samningaréttar og kröfuréttar og verða að falla að meginreglum á 
þeim sviðum.

Það sem einkennir húsaleigusamninga er misræmið milli framlaga og áhættu aðilanna. 
Leigusalinn lætur leigjanda í té verðmæti upp á tugi milljóna en fær á móti einatt haldlítið loforð 
um tiltölulega lágar greiðslur og tryggingar a.m.k. miðað við verðmæti eignarinnar. Áhætta 
leigusalans er því mjög mikil og miklu meiri en leigjandans. Löggjöf verður vitaskuld að taka 
mið af því.

II.

Frumvarpið er samið af mikilli vanþekkingu á lögunum, leigumarkaðnum og framkvæmd og 
gerð leigusamninga. Staðreyndin er sú að í langflestum tilvikum gera aðilar húsaleigusamninga 
vegna íbúðarhúsnæðis sjálfir og þekkja ekki hver réttindi sín og skyldur eru samkvæmt lögunum 
því það virkar svo einfalt að fylla út í húsaleigusamningseyðublaðið. Það er algjör undantekning 
að leigumiðlarar komi að málum. Reynslan hefur sýnt að ágreiningur milli leigusala og leigjanda 
stafar fyrst og fremst af vanþekkingu á lögunum þar sem aðilar gera leigusamningana sjálfir og 
þekkja ekki réttindi sín og skyldur í upphafi og að úttektir fara ekki fram við upphaf leigutíma.

Fólk ruglar saman tímabundnum og ótímabundnum leigusamningum, lengd uppsagnarfrests, 
hvernig og hvort það megi segja upp tímabundnum samningnum, uppsögn og riftun, tryggingarfé 
og fyrirframgreiðslu og lætur ekki framkvæma úttektir í upphafi sem veldur ágreiningi við skil 
húsnæðis og endurgreiðslu tryggingar. Álit kærunefndar húsamála, áður húsaleigumála, auk 
upplýsinga um þá ráðgjöf sem fram fer hjá Neytendasamtökunum staðfesta slíkt. Eins og sjá má 
af álitum kærunefndar er töluvert um ágreining við skil á húsnæði þar sem ekki tekst að sanna 
hvernig húsnæðið var í upphafi þar sem úttekt fór ekki fram. Í skýrslu Neytendasamtakanna fyrir 
árið 2014 er algengast að fyrirspurnir leigjenda snúi að viðhaldi og ástandi eignar, og svo 
uppsögn á leigusamningi. Þá er mikið spurt um tryggingar, í hvaða formi trygging á að vera, hver 
er munurinn á tryggingu og fyrirframgreiðslu, hvenær má leigusali ganga í tryggingarfé, hvenær 
þarf að skila tryggingarfé eftir að leigutíma lýkur, á tryggingarfé að bera vexti. Stærsti flokkurinn 
er þó „aðrar fyrirspumir“ en í þann flokk falla ýmis erindi sem ekki eiga beint heima í neinum 
hinna flokkanna en varða oftast önnur atriði en húsaleigulögin sem slík nema að litlu leyti t.d. um 
markaðsaðstæður á leigumarkaði, um starfsemi Leigjendaaðstoðarinnar, fyrirspurnir um 
húsaleigubætur, kærunefnd húsamála, framkvæmd útburðar, þinglýsingu o.s.frv.

Fyrir þá sem þekkja til húsaleigulaganna eru þau mjög skýr og hafa reynst vel fyrir þá sem þekkja 
lögin. Auðvitað eru þó atriði í lögunum sem þarf að breyta. Vandamálið er hins vegar fyrst og 
fremst vanþekking á lögunum þar sem aðilar gera nær undantekningarlaust leigusamningana 
sjálfir um íbúðarhúsnæði og sú staðreynd að úttektir fara sjaldnast fram. Sú breyting sem til
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stendur til að gera á lögunum mun ekki leiða til þess að ágreiningsmálum muni fækka enda er 
engin tilraun gerð til slíks í frumvarpinu. Því er óskiljanlegt að verið sé að ráðast í breytingar á 
lögunum, sem virðast eingöngu vera breytinganna vegna, án þess að tekið sé á þessu. Þá eru 
lagðar til breytingar á lögunum sem eru algjörlega vanhugsaðar og ganga ekki upp eins og t.d. 
það að fella niður 3. mgr. 2. gr. og breytingin á 13. gr.

Ef skoðað er hvað það er sem varðar aðila mestu á grundvelli húsaleigulaganna þá varðar það 
leigusala mestu að leigjandi greiði leiguna, sé í húsnæðinu út leigutímann og skemmi ekki 
húsnæðið. Það sem varðar leigjandann mestu er öryggið að vera í húsnæðinu út leigutímann, 
ástand húsnæðisins og að viðhaldi sé sinnt. Þær breytingar sem til stendur að gera á lögunum 
munu ekki leiða til þess að þessi atriði séu tryggð og ágreiningi sem stafar aðallega af 
vanþekkingu muni fækka. Þá er þeim tilvikum að fjölga þar sem leigusalar krefjast hækkunar á 
leigu þrátt fyrir að engin heimild til slíkrar hækkunar sé í samningum og leigjendur telja að slíkt 
sé heimilt.

Til þess að eyða vanþekkingu og ranghugmyndum og koma í veg fyrir ágreining og málastapp 
þurfa aðilar að vera upplýstir um réttindi sín og skyldur strax í upphafi og úttektir þurfa að fara 
fram. Einfaldasta leiðin til þess er að leigumiðlari geri samningana og framkvæmi úttektir. Þegar 
leigumiðlarar gera leigusamninga er farið yfir öll helstu atriðin sem varða réttindi og skyldur 
aðila í upphafi.

Það er staðreynd að aðilar láta undir höfuð leggjast að gera úttektir við upphaf leigutíma þrátt 
fyrir að kostnaður sé óverulegur og það sé bæði hagur leigjanda og leigusala að úttektir séu 
gerðar. Reglur um framkvæmd úttekta þarf að einfalda mjög. Úttektir krefjast ekki mikillar 
þekkingar og alls ekki sérfræðiþekkingar. Úttektareyðublað þarf að vera staðfest og staðlað og 
fyllt út af leigumiðlara að viðstöddum leigjanda og leigusala og leigumiðlari myndi taka myndir á 
vettvangi. Sú framkvæmd myndi auðvelda málið og tryggja sönnun. Það er almennt ekki þörf á 
að úttektarmaður sé byggingafróður. Frumvarpið byggir hins vegar á því og þunglamalegum og 
fælandi ferli sem mun ekki fjölga úttektum og bæta og skýra réttarstöðu aðila.

Undirrituð telja að með því að auka vægi leigumiðlara og fela þeim það hlutverk sem 
úttektaraðilar eiga að sjá um að öllu eða einhverju leyti muni ágreiningsmálum fækka verulega 
enda er hlutverk þeirra að fara með aðilum yfir réttindi þeirra og skyldur strax í upphafi og tryggt 
yrði að úttektir færu fram í upphafi en þessi tvö atriði þ.e. er vanþekking á lögunum og að úttektir 
fara sjaldnast fram er meginástæða ágreinings og vandamála. Leigumiðlarinn væri hlutlaus aðili 
sem á að gæta hagsmuni beggja og leiðbeina þeim og því eðlilegt að kostnaður við störf hans sé 
skipt jafnt milli leigusala og leigjanda.

Í frumvarpinu kveður hins vegar við allt annan tón. Það er eins og stefnt sé að útrýmingu 
leigumiðlara. Smíðað er í kringum þá mikið og flókið og þunglamalegt reglukerfi sem á alls ekki 
við og er glöggt dæmi um að þekkingarleysi frumvarpshöfunda á þessari starfsgrein.
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Nær hefði verið eins og áður segir að styrkja stöðu leigumiðlara og aðkomu þeirra að 
leigusamningum til að stuðla að festu og fækkun ágreiningsmála. Leigumiðlarar eru fáir og 
veikburða og umsvif þeirra tiltölulega lítil, sem byggist á því að aðilar gera nær alltaf samningana 
um íbúðarhúsnæði sjálfir .

Staða og starfsemi leigumiðlara er allt önnur og veigaminni en fasteignasala. Þessar ráðagerðir 
bera vott um mjög takmarkaða á innsýn og þekkingu á leigumarkaðnum og stöðu og störfum 
leigumiðlara.

III.

Hér á eftir verða gerðar athugasemdir við ýmsar breytingar sem frumvarpið leggur til, auk þess 
sem bent verður á ýmis atriði sem eðlilegt hefði verið að huga að breytingum á. Undirrituð telja 
þó ljóst að frumvarpið er meingallað og þarf að vinnast upp á nýtt af aðilum sem hafa þekkingu 
og reynslu á lögunum og framkvæmd þeirra. Flestar breytingarnar í frumvarpinu varða 
smávægileg atriði sem ekki hafa valdið ágreiningi. Það sem verra er að gerðar eru breytingar sem 
sýna fullkomna vanþekkingu á lögunum. Lýsa undirrituð furðu sinni yfir því að fyrst það var 
verið að ráðast í breytingar á lögunum af hverju það var ekki gert á faglegan hátt og tekið á þeim 
vandamálum sem þarf að taka á og samráð haft við þá aðila sem mesta þekkingu og reynslu hafa 
á þessu sviði.

Ráðagerð í frumvarpinu um að fella á brott heimild til frávika og sérákvæða í 3. mgr. 2. gr.

Eldri húsaleigulög frá 1979 voru ófrávíkjanleg og mjög óvægin og harkaleg í garð leigusala. Þau 
veittu ekki heimild og svigrúm til frávika þegar um var að tefla útleigu á vegum félaga eða 
stofnana á félagslegum grundvelli vegna þess að óheimilt var að hafa sérákvæði í samningum 
sniðnum að þeim sérstöku forsendum og sjónarmiðum sem útleigan byggðist á. Samkvæmt 
fyrirliggjandi frumvarpi eiga ný lög að vera ófrávíkjanleg með sama hætti og lögin frá 1979 og án 
heilmildar til frávika.

Áður en lögin frá 1994 voru sett var sem sagt vandræðaástand m.a. hjá námsmönnum, öldruðum 
og öryrkjum vegna þess að lögin frá 1979 voru alfarið ófrávíkjanleg, ströng og óvægin og frávik 
voru óheimil því slíkir aðilar máttu ekki setja í samninga, fyrirvara og skilyrði um að leigjendur 
uppfylltu þær kröfur og forsendur sem leiga eða úthlutun byggði á. Slíkir fyrirvarar voru taldir 
fara í bága við ófrávíkjanleg fyrirmæli þágildandi laga.

Þess vegna var þetta heimildarákvæði til frávika sett í núgildandi lög. Þetta er sagan á bak við 3. 
mgr. 2. gr. sem geymir undantekningu og heimild til, að semja á annan veg en lögin segja þegar 
íbúðarhúsnæði leigt til ákveðinna hópa, svo sem námsmanna, aldraða eða öryrkja, þar sem 
sérstakar aðstæður kalla á aðra skipan en lögin mæla fyrir um, vegna sérstaks eðlis eða tilgangs 
starfseminnar.
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Ákvæðið hefur reynst mjög vel og var mikil, ótvíræð og óumdeild réttarbót. Þess vegna er það 
með öllu óskiljanlegt að til standi að fella það á brott. Það er mjög vanhugsað og misráðið 
afturhvarf til vandræðaástands.

Það er afar skýrt í ákvæðinu og athugasemdum í greinargerð að um sé að tefla þrönga heimild 
vegna ákveðinna hópa og sérstakrar aðstæðna og ástæðna. Í frumvarpinu sem leggur til 
niðurfellingu þessarar heimildar er horft fram hjá þeim efnis- og lagarökum sem að baki búa og 
ranglega ályktað að stór almenn og ágóðadrifin leigufélög geti á þeim grundvelli sett leigjendum 
sínum afarkjör. Slíkur lagaskilningur og lagatúlkun er algjörlega út í hött og fær ekki staðist.

Hér er fráleitt um almenna undanþáguheimild að ræða eins og haldið er fram í frumvarpinu, 
heldur er um að tefla þrönga heimild og undantekningu frá meginreglu sem túlka ber þröngt. 
Bæði efnislega og hvaða aðilar geti notað hana og í hvaða skyni. Þetta dylst engum sem læs er á 
lög og lögskýringargögn. Í huga var haft þegar þessi heimild var samin og lögfest, húsnæði sem 
stofnanir og félög leigja skjólstæðingum sínum og félögum á sérstökum og betri kjörum en 
gengur og gerist. Var talið eðlilegt og raunar óhjákvæmilegt að slíkir aðilar gætu sett sérstök 
ákvæði, skilyrði og fyrirvara í leigusamninga umfram það sem almennir leigusalar mega gera.

Taldi löggjafinn þá ekki ástæðu til að óttast að svigrúm og frávik hefðu í för með sér harðræði í 
garð viðkomandi leigjenda. Er m.a. um tefla félagslegt húsnæði og þar sem leigusalinn er 
opinber eða hálfopinber aðili. Byggist leigusambandið þá ekki á viðskiptalegum grundvelli eins 
og almennt er á leigumarkaðinum, heldur á hjálpræðis- og velferðargrundvelli.

Það frumvarp sem nú liggur fyrir felur í sér að verulegu leyti afturhvarf til laganna frá 1979, sem 
voru vond og illa þokkuð og ollu usla og vandræðum og voru til meiri skaða en gagns. 
Samkvæmt frumvarpinu eiga nýju lögin að vera ófrávíkjanleg en heimild til frávika er hent út í 
hafsauga. Það er mikið afturfararspor og virðist byggjast á misskilningi, vanþekkingu og 
rangtúlkun.

Hér að neðan er til glöggvunar yfirlit yfir þau ákvæði í lögum, frumvarpinu og 
lögskýringargögnum sem varpa skýru ljósi á ofangreint atriði:

3. mgr. 2. gr. laga nr. 36/1994:

„Sé íbúðarhúsnæði leigt til ákveðinna hópa, svo sem námsmanna, aldraðra eða öryrkja, þar sem 
sérstakar aðstæður kalla á aðra skipan en lögin mæla fyrir um, er þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 
heimilt, vegna sérstaks eðlis eða tilgangs starfseminnar, að víkja frá einstökum ákvæðum laganna 
með samningi“ .

Athugasemdir í greinargerð með 3. mgr. 2. gr.:

„Ákvæðið í 3. mgr. er nýmæli. Hér er um að ræða undantekningu frá reglu 1. mgr. og ber því að 
túlka hana þröngt með hliðsjón af meginreglunni sem þar kemur fram. Rétt þykir, innan þröngra
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marka, að heimila frávik frá annars ófrávíkjanlegum ákvæðum frumvarpsins. Hér er fyrst og 
fremst horft til þess þegar félög, stofnanir eða sambærilegir aðilar leigja skjólstæðingum sínum 
íbúðarhúsnæði. Yfirleitt mundi það vera með sérstökum og betri kjörum en almennt gengur og 
gerist. Þess vegna er eðlilegt að slíkir aðilar geti sett sérstök ákvæði, skilyrði og fyrirvara í 
leigusamninga umfram það sem almennir leigusalar geta gert. Ekki þykir ástæða til að óttast að 
það svigrúm og þau frávik, sem hér eru lögð til, hafi í för með sér misnotkun og harðræði fyrir 
viðkomandi leigjendur. Leggja ber áherslu á að hér er um þrönga undantekningarheimild að ræða 
og að leigjendurnir mundu njóta verndar og geta borið fyrir sig ákvæði 11. gr. frumvarpsins“.

Um 2. gr. í frumvarpinu

„Lagt er til að 3. mgr. 2. gr. laganna verði fellt brott þar sem ekki þykir eðlilegt að ákvæði um 
heimild til að víkja frá annars ófrávíkjanlegum ákvæðum húsaleigulaga sé jafn opið og raunin er. 
Í ákvæðinu er vísað til þess að heimilt sé að víkja frá einstökum ákvæðum laganna með samningi 
vegna sérstaks eðlis eða tilgangs starfseminnar þegar um er að ræða ákveðna hópa fólks og nefnd 
dæmi um slíka hópa án þess að um tæmandi talningu sé að ræða. Við mat á nauðsyn slíkrar 
undanþágu verður að líta til þess að ákvæðinu er ætlað að taka til tilvika þar sem í gildi eru 
leigusamningar milli lögaðila í atvinnurekstri annars vegar og einstaklinga hins vegar. Eitt af 
mikilvægustu markmiðum húsaleigulaga er hins vegar að tryggja rétt neytenda gagnvart aðilum í 
atvinnurekstri og þá ekki síður þá hópa sem kunna að standa höllum fæti við samningagerð af því 
tagi sem lögin fjalla um. Þá verður að líta til þess að þegar eru tiltekin ákvæði húsaleigulaga 
frávíkjanleg, s.s. ákvæði um rekstrarkostnað og viðhaldsskyldur aðila leigusamnings, og eftir að 
hafa skoðað málið vel verður ekki séð að önnur ákvæði húsleigulaga verði að vera frávíkjanleg 
þegar um leigu til ákveðinna hópa er að ræða. Er því lagt til að umrædd heimild verði felld brott 
úr lögum.

Úr minnisblaði ráðherra

„Verður að telja að þeir hópar sem þar eru nefndir(námsmenn, aldraðir og öryrkjar)eigi ekki að 
þurfa að sæta slíkri undanþágu frá annars ófrávíkjanlegum ákvæðu laga“

Breytingar á orðsendingum og tilkynningum, sbr. 13. gr. og 7. tölul. 6. gr.

Með frumvarpinu virðist verið að klúðra og flækja reglu um tilkynningar, sbr. 13. gr. gildandi 
laga, sem var ein helsta réttarbót þeirra laga.

Nauðsynlegt er að fast form sé á tilkynningum/orðsendingum á grundvelli laganna. Ákvæði 13. 
gr. húsaleigulaga var mikil réttarbót því fyrir gildistöku þess þurfti að móttaka 
tilkynningar/orðsendingar sem gerði riftun og uppsögn mjög erfiða í framkvæmd. Nauðsynlegt er 
að eitt form gildi þ.e. að allar orðsendingar/tilkynningar á grundvelli laganna séu skriflegar og 
sendar með sannanlegum hætti.
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Að láta aðila velja um form eða hægt sé að senda skriflegar orðsendingar/ tilkynningar án þess að 
þær séu sendar með sannanlegum hætti býður upp á öngþveiti ef mismunandi reglur gilda og 
sönnunarerfiðleika sem leiðir til enn meiri ágreinings.

Lögin ganga út frá því að allar orðsendingar á grundvelli þeirra sem skriflegar eru ber að senda 
með sannanlegum og tryggilegum hætti. Nú á slíkt einungis að vera gert ef lögin kveði 
sérstaklega á um að þær skuli sendar með sannanlegum hætti. Lögin er að því marki brennd að 
ákvæði 13. gr. gerir ráð fyrir að allar skriflegar orðsendingar á grundvelli laganna séu sendar með 
sannanlegum hætti á grundvelli 13. gr. en tiltekur það ekki í einstökum ákvæðum nema varðandi 
uppsögn. Ef þessi breyting nær fram að ganga þá þarf ekki að sanna að áskoranir, kröfur um 
úrbætur o.s.frv. á grundvelli laganna hafi verið sendar en gert er ráð fyrir að bætt sé við 
riftunarákvæðin að tilkynning um riftun þarf að vera send skriflega og með sannanlegum hætti. 
Nær væri að hafa ákvæðið óbreytt og bæta frekar við það 2. mgr. sem gæti orðast svo: „Skrifleg 
orðsending telst send a f stað með sannanlegum og tryggilegum hætti e f hún er send í 
ábyrgðarbréfi og símskeyti. Sama gildir e f hún er send í tölvupósti enda sé móttaka tölvupóstsins 
staðfest.“

13. gr. hljóðar svo:

„Þurfi aðili leigusamnings vegna fyrirmæla laga þessara að koma á framfæri við gagnaðila 
skriflegri orðsendingu, hverju nafni sem hún nefnist, þá skal hún send a f stað með sannanlegum 
og tryggilegum hætti og innan þeirra tímamarka eða fresta sem mælt er fyrir um e f því er að 
skipta. Sé þess gætt þá hefur orðsendingin þá þýðingu og þau réttaráhrif sem henni er ætlað að 
hafa, jafnvelþótt hún komi afbökuð, o f seint eða alls ekki til viðtakanda “.

Í frumvarpinu er lagt til að ákvæðið verði svohljóðandi:

„Þurfi aðili leigusamnings vegna fyrirmæla laga þessara að koma á framfæri við gagnaðila 
skriflegri orðsendingu, hverju nafni sem hún nefnist, þá skal hún send a f stað innan þeirra 
tímamarka eða fresta sem mælt er fyrir um e f því er að skipta. 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. Sé þess gætt þá hefur 
orðsendingin þá þýðingu og þau réttaráhrif sem henni er ætlað að hafa, jafnvel þótt hún komi 
afbökuð, o f seint eða alls ekki til viðtakanda“.

Breytingar á 17. gr.

Í 4. mgr. 17. gr. er vísað til þess að úttektaraðili skv. 1. mgr. metur lækkun leigunnar. Af hverju er 
verið að vísa til 1. mgr. Af hverju er ekki bara sagt að úttektaraðili metur lækkun leigunnar óski
leigjandi............ “ enda er fjallað um lækkun leigu í 3. mgr. Af hverju er ekki sleppt að vísa í 1.
mgr.?
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Breytingar á 20. gr.

Gert er ráð fyrir að fresturinn verði styttur þ.e. verði einn mánuður í stað tveggja. Oft getur reynst 
erfitt að fá aðila í viðgerðir með stuttum fyrirvara og einn mánuður er fljótur að líða. Því er vart 
raunhæft að stytta frestinn og það mun skapa fleiri vandamál en það leysir. Svo mikið er víst.

Breytingar á 23. gr.

Í fjöleignarhúsum er oftast sameiginlegur hitamælir og hiti er innheimtur með hússjóðsgjöldum. 
Því er nær ómögulegt að fara gera ráð fyrir því í slíkum tilvikum að hægt sé að tilkynna leigjanda 
sem notanda.

Breytingar á 34. og 35. gr.

Með frumvarpinu er gert ráð fyrir því að ekki sé lengur hægt að semja um fyrirframgreiðslu. 
Ástæðan fyrir því er væntanlega sá misskilningur sem gætir um fyrirframgreiðslu og tryggingar 
þar sem fólk ruglar þessu saman. Fyrirframgreiðsla er ekki trygging. Nær væri að setja slíka 
setningu inn í lögin og að fyrirframgreiðslan gildir þá fyrir fyrstu mánuði leigutímans en ekki í 
lokin.

Samkvæmt gildandi lögum er fyrirframgreidd leiga annaðhvort endurkræf eða að leigjandi öðlast 
leigurétt í þrefaldan þann tíma sem hann hefur greitt fyrir. Þetta ákvæði hefur mikil varnaðaráhrif. 
Verði frumvarpið að lögum þá má búast við því að fyrirframgreidd leiga fari meira og minna 
undir borðið eins og áður var lenska í tíð ólaganna frá 1979 sem voru þó ekki eins hrikaleg að 
þessu leyti.

Það er mjög einkennilegt og klúðurslegt að banna fyrirframgreiðslu alfarið í 34. gr. en bjóða svo 
skýringarlaust í 33. gr. að leiga skuli greiða fyrirfram fyrir einn mánuð í senn. Þarna rekst hvert á 
annars horn. Furðuleg mótsögn. Þá virðist að með frumvarpinu, undirrituð eru þó ekki viss, að 
ætlunin sé að litið verði á það sem eins mánaðar tryggingu að leiga sé greidd fyrirfram 1. hvers 
mánaðar, þ.e. að það sé trygging en ekki leigugreiðsla?

Ef banna á fyrirframgreiðslu er lágmark, sbr. 1 málslið 1. mgr. 33. gr. sem orðast svo „Húsaleigu 
skal greiða fyrsta dag hvers mánaðar fyrir fram fyrir einn mánuð í senn nema um annað sé 
samið“, að bætt verði við breytingarnar sem lagt er til að gerðar verða á 34. gr. að tekið sé fram 
að ekki sé átt við fyrirframgreiðslu í 1. málslið 1. mgr. 33. gr.

Breytingar á 40. gr. og ábendingar er varða tryggingarfé, sbr, 4. tölul. 1. mgr. 40. gr. og 
bankaábyrgð, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 40. gr.

Lagt er til í frumvarpinu að fresturinn til að gera kröfu í tryggingarfé sé styttur í einn mánuð úr 
tveimur. Það er of stuttur tími og býður hörku og hættu heim. Þá er athugunarefni hvort ekki væri 
tryggast að tryggingarfé verði varðveitt inn á reikningi 3ja aðila svo sem fjárvörslureikningi 
leigumiðlara.
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Þá virðist sem í frumvarpinu sé verið að nota orðið tryggingarfé yfir alla tryggingakosti en 
tryggingarfé er bera ein tegund tryggingar.

Nauðsynlegt er að skoða muninn sem er á tryggingarfé á grundvelli 4. tölul. 1. mgr. 40. gr. og 
annarra tryggingarkosta og þá helst bankaábyrgðar á grundvelli 1. tölul. 1. mgr. 40. gr.

Tryggingarfé má ekki nema hærri fjárhæð en sem nemur þriggja mánaða húsaleigu meðan 
fjárhæð eða hámark annarra tryggingarkosta þ. á m. bankaábyrgðar fer eftir samkomulagi. Ljóst 
er að útburðarmál taka mun lengri tíma en þrjá mánuði. Þá er óheimilt að ráðstafa tryggingarfénu 
eða taka af því án samþykkis leigjanda nema genginn sé dómur um bótaskyldu en ekki er gerð 
krafa að fallinn sé dómur um bótaskyldu til að greitt sé t.d. úr bankaábyrgð.

Þá gerir frumvarpið eingöngu ráð fyrir því að gera þarf kröfu í tryggingarfé innan eins mánaðar 
en áfram að krafan sé tveir mánuðir ef lögð er fram annars konar trygging þ. á m. bankaábyrgð. 
Eðlilegt er að samræmis sé gætt.

Ljóst er að hugsa þarf út fyrir kassann til að stytta það ferli sem útburðarmál taka þannig að 
leigusali verði ekki fyrir tjóni vegna vangoldinnar húsaleigu og skemmda á íbúðinni. Nauðsynlegt 
er að finna lausn á því.

Breytingar á 64. gr.

Gert er ráð fyrir að bótakröfu vegna skila á húsnæði þurfi að lýsa innan eins mánaðar í stað 
tveggja. Það er of stuttur tími. Ef rétt er skilið þá er eingöngu gert ráð fyrir því í breytingunum á 
40. gr. að gera þurfi kröfu í tryggingarfé innan eins mánaðar en áfram séu þeir tveir varðandi aðra 
tryggingarkosti, sbr. 4. mgr. 40. gr. Þetta stangast á.

Breytingar á 81. gr.

Ákvæðið fjallar um leigumiðlara. Þetta er mikil, dæmalaus og óralöng moðsuða. Lagatexti á að 
vera hnitmiðaður, skýr og aðgengilegur og varðaður heilli hugsun en ekki eins og safnhaugur eða 
hrúgald. Það er afar vont að vinna með og vitna í svona lagatexta og ekki á hvers manns færi. 
Þetta ófrýnilega ákvæði.

Breytingar á 87. gr.

Hvað er átt við með því að þeir sem hlotið hafa leyfi til að reka miðlun með leiguhúsnæði fyrir 
gildistöku laga þessara skulu halda því til loka leyfistímans. Þýðir þetta að leyfið verður ekki 
endurnýjað eða?

Úttektaraðilar

Lagt er til að úttektraðilar á grundvelli laganna geta verið fleiri aðilar en þeir sem eru 
úttektaraðilar á grundvelli núgildandi laga en þeir þurfa að hafa nauðsynlega fagþekkingu á sviði 
verkfræði, tæknisviði eða öðru sérsviði þannig að viðkomandi sé fær um að annast úttektir. Það er 
staðreynd að fæstir láta gera úttektir á grundvelli laganna. Það er líka staðreynd að það er ekki 
flókið og krefst ekki sérfræðiþekkingar að gera langflestar þær úttektir sem þyrfti að gera svo sem
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úttekt á íbúðarhúsnæði við upphaf leigutímans. Þessar breytingar eru ekki til þess fallnar að auka 
gerð úttekta við upphaf leigutíma á íbúðarhúsnæði.

Annað sem væri eðlilegt að skoða við breytingar á lögunum:

2. mgr. 16. gr. og ákvæði um viðhaldsskyldu leigusala

Reynslan hefur sýnt að erfitt er að greina milli þess hvað séu gallar sem síðar koma fram á 
húsnæði og voru ekki sýnilegir við venjulega athugun sem leigjandi þarf að segja til um innan 14 
daga frá því að hann varð þeirra var, sbr. 2. mgr. 16. gr. og hvað fellur undir viðhaldsskyldu 
leigusala. Algjör óþarfi er að hafa 2. mgr. 16. gr. í lögunum og býður bara upp á ágreining hvort 
þetta sé galli eða viðhald en erfitt er að greina á milli þess.

28. gr. og 66. gr.

Ákvæðin stangast á.

22. gr.

Ákvæðið er erfitt í framkvæmd og lagt er til að það verði fellt brott.

19. gr.

Það þyrfti að hafa sér grein um hvað sé viðhald leigusala og hvað sé viðhald leigjanda. Veldur 
ruglingi að það sé í sama ákvæðinu.

23. gr.

Það þyrfti að hafa sér grein hvað er rekstrarkostnaður leigusala og hvað sé rekstrarkostnaður 
leigjanda. Veldur ruglingi að það sé í sama ákvæðinu.

33. gr.

Væri eðlilegt að færa ákvæðið til samræmis við nútímann þ.e. greiða inn á uppgefinn 
bankareikning leigusala eða að leigan væri innheimt í heimabanka.

IV.

Það er ljóst að núgildandi húsaleigulög virka vel og standa alls ekki á nokkurn hátt 
leigumarkaðnum fyrir þrifum. Þau eru það sem er í lagi á þessari eyrinni ef svo má segja. Til 
hvers þá að fara hræra í þeim og breyta nú á þessu stigi og við núverandi aðstæður til verri vegar. 
Nær væri að breyta þeim til að koma í veg fyrir ágreining eins og bent er á hér að framan. Vanda 
þarf mjög til þeirra verka og alls ekki má rjúka í breytingar sem kunna þegar á reynir að skaða 
leigumarkaðinn og samskipti aðila. Þá er verr af stað farið en heima setið.

Það skortir á þekkingu, kunnáttu og reynslu hjá þeim sem hafa unnið að frumvarpinu á 
húsaleigumálum og húsaleigulöggjöf. Rangfærslur, misskilningur og lögvillur leika lausum hala.
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Í hnotskurn má segja að fyrirhugaðar breytingar séu að mestu leyti ýmist þarflausar, til óþurftar 
eða þá skaðlegar. Ómögulegt er að sjá hvaða tilgangi flestar þeirra eigi þjóna. Þær munu ef að 
lögum verða gera mikið ógagn og bitna á leigjendum, leigusölum og leigumarkaðinum. 
Deilumálum mun fjölga og ófriður og órói verða þar sem ríkt hefur sæmilegur friður og sátt um 
leikreglurnar. Ströng og harkaleg lagafyrimæli fæða ekki af sér fleiri leiguíbúðir en þar liggur 
hundurinn og vandamálið grafið en ekki í húsaleigulögunum.

En það verður að gæta sannmælis. Það er vitaskuld mikil réttarbót að uppsagnarfrestur á 
geymslum og skúrum verði 3 mánuðir í stað eins mánaðar. Þá er það líka til mikilla framfara og 
bóta að símanúmer og netföng aðila skuli koma fram í leigusamningi. Þetta ætti eitt og sér að 
réttlæta sumarþing svo ekki dragist úr hömlu að koma þessum réttarbótum í framkvæmd.

Að öllu virtu væri farsælast ef þetta óláns frumvarp yrði kallað til heimahúsanna og ef þörf er á 
nýju furmvarpi þá verði vandað til verka.

Í öllu falli geta undirrituð ómögulega mælt með því að frumvarpið verði að lögum nema þá með 
grundvallar breytingum í samræmi við framanritað.

Reykjavík, 12. maí 2015. 

f.h. Húseigendafélagsins, 
Sigurður Helgi Guðjónsson formaður 

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hdl. 
og formaður prófnefndar leigumiðlara 

f.h. Félags löggiltra leigumiðlara, 
Svanur Guðmundsson formaður


