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Umsögn íbúðalánasjóðs varðandi frumvarp um

breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög nr. 66/2003, mál 697.

Með tölvupósti 29. apríl sl. var ofangreint frumvarp sent sjóðnum til umsagnar.

íbúðalánasjóður styður frumvarpið og telur það almennt til bóta og og til þess fallið að skýra 

réttarstöðu búseturéttarhafa og tryggja að þeir séu á hverjum tíma upplýstir um stöðu félagsins. 

Húsnæðissamvinnufélög eru víða þekkt, einkum á Norðurlöndum , þar sem slíkt húsnæðisrekstarform 

er algengt.

Sjóðurinn telur mikilvægt að heimild til að kveða á um kaupskyldu í samþykktum félaga verði afnumin 

og jafnframt að búseturéttarhafar séu upplýstir um eðli búseturéttar, fjárhagslega stöðu félagsins og 

þá áhættu sem þeir eru að taka með kaupum á búsetuíbúð. Ennfremur varðar miklu að þeir séu 

meðvitaðir um að búseturéttarhafi á ekki veðrétt eða tryggingu í þeirri búsetaíbúð sem hann leggur fé 

til og við gjaldþrot félagsins nýtur hann engrar sérstöðu. Á móti kemur nýttákvæðií 3. mgr. 10. gr. 

frumvarpsins um að félagsmaður beri ekki persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins. 

Ákvæði þetta er sambærilegt og er að finna í lögum nr. 22/1991 um samvinnufélög sbr. 1. gr. og 18 . 

gr. Núgildandi lög um húsnæðissamvinnufélög nr. 66/2003 hafa hinn bóginn ekki að geyma slíkt 

ákvæði. Enda þótt húsnæðissamvinufélög séu rekin samkvæmt 1. gr. laga nr. 66/2003 að hætti 

samvinnufélaga kann þetta að skapa ákveðna óvissu varðandi fjárhagslega ábyrgð félagsmanna sem 

reka og eiga félagið, en meginregla íslensk réttar er að eigandi beri ábyrgð á sínum rekstri nema hún 

sé takmörkuð í lögum. Á hinn bóginn kemur ekki fram í frumvarpinu í hverju ábyrgð félagsmanna er 

nánar fólgin. í lögum um samvinnufélög er ábyrgðin takmörkuð við greiðslu aðildargjalds og það sem 

þeir eiga í sjóðum félagsins sbr. 18. gr. laganna. Samkvæmt athugasemdum með 10. gr. standa einungis 

eignir félaganna, þar á meðal sjóðir þeirra til fullnustu á kröfum skuldheimtumanna. Ábyrgð hvers
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félagsmanns á skuldbindingum húsnæðissamvinnufélags takmarkast við þá fjárhæð sem hann greiðir 

í formi búseturéttargjalds fyrir ótímabundin afnot af búsetuíbúð. Af þessu leiðir að krafa 

búsetaréttarhafa um endurgreiðslu búseturéttargjalds stendur að baki öllum öðrum skuldbindingum 

félagsins við gjaldþrot. Lagt er til að ábyrgð félagsmanna verði í lögum skýrð nánar og er því lögð hér 

til breyting á 3. mgr. 10. gr. frumvarpsins og það hljóði þannig:

„ Félagsmaður ber ekki persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins umfram það sem fellst 

í  greiðslu inntöku-, félags- og búseturéttargjalds. „

Samkvæmt 6. tölulið 2 .gr. núgildandi laga ákvarðast búsetugjald af rekstrar-, viðhalds-og 

fjármagnskostnaði viðkomandi búsetuíbúðar. í frumvarpinu er lagt til að orðið búsetuíbúð falli niður. 

Þetta þýðir að í stað þess að gjaldið miðist við ákveðna íbúð , geti gjaldið miðast við heildarkostnað 

félagsjns af rekstri, auk viðhalds- og fjármagnskostnaðar. Telja verður þetta nauðsynlegt fyrir 

rekstrargrundvöll félaganna og til þess fallið að stuðla að jafnræði félagsmanna og unnt sé að jafna 

kostnaði á milli búseturéttarhafa. Þetta byggir einnig á því að búseturéttarhafar geti komið að 

ákvörðunum sem hafa áhrif á hagfélaganna til lengri og skemmri tíma. Engu síður skiptir það máli fyrir 

búseturéttarhafa að vita hvað hvílir af veðböndum á viðkomandi íbúð sem hann er að kaupa rétt í og 

hver sé greiðslubyrði áhvílandi lána á íbúðinni. Til að skerpa á upplýsingaskyldu félagsins að þessu leyti 

eru því hér lagðar til breytingar á 12. gr. frumvarpsins og í d lið 11. gr. komi ný setning:

„Jafnframt verði búseturéttarétthafa kynnt rækilega staða félagsins, veðstaða viðkomandi 

búsetuibúðar, greiðslubyrði lána áhvilandi á henni og hver sé grundvöllur búsetugjalds."

Búseturéttur fellur niður við nauðungarsölu samkvæmt 12. mgr. 20. gr. sbr. einnig 2. mgr. 56. gr. laga 

nr. 90/1991 um nauðungarsölu. Samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 56 gr. falla kvaðir og höft niður við 

nauðungarsölu sem krafist hefur verið eftir heimild í 6. eða 7. gr. laganna nema annað leiði beinlínis 

af lögum, eignin hafi verið seld með þeim skilmálúm að þau standi í tilteknum atriðum óhögguð eða 

kaupandi hafi síðar tekið þau að sér. Ekki er Ijóst hvort ofangreint breytingarákvæði standi sjálfstætt 

og búseturéttur falli fortakslaust niður við nauðungarsölu eða hvort önnur undantekningarákvæði 2. 

mgr. 56. gr. eigi við, t.d. ákvæði 11. töluliðar 28 . gr. laga um nauðungarsölu. Það ákvæði gerir 

leigutaka kleift að bjóða upp í afnotaréttsinn á nauðungarsölu. Rétthæð boðs hans við nauðungarsölu 

ræðst hins vegar af þinglýsingarreglum. Skilja má á athugsemdum með frumvarpinu, þar sem 

skírskotað ertil efnisákvæða 2. mgr. 56. gr. í heild sinni, að þau gildi í heild sinni við nauðungarsölu. 

Á hinn bóginn má einnig skilja athugasemdir á gagnstæðan hátt, enda kunna ákvæði 11. töluliðar 28. 

gr. að torvelda boð í eignina og því fáist lægra verð fyrir hana en ella. Einkum getur það skipt máli ef 

íbúðin er lítið veðsett. Með hliðsjón af því sem framan greinir um réttarstöðu búsetaréttarhafa við 

gjaldþrot og þar sem í búseturétti felst ótímabundinn afnotaréttur, þar sem leigugjald ákvarðast af



öðrum forsendum en venjulegar leigugreiðslur, verður þó telja óeðlilegt að búseturéttarhafi hafi að 

þessu leyti sömu stöðu og venjulegur leigutaki. Til að taka allan vafa af í þessum og auka skýrleika 

laganna er því lagt hér til að tilvísun í frumvarpinu til 2. mgr. 56 . gr. nauðungarsölulaga í 20. gr. falli 

burt, þannig að Ijóst sé að búseturéttur falli undantekningarlaust niður við nauðungarsölu. Ákvæði 2. 

mgr. 56. gr. takmarkast við sölur að beiðni lánardrottna eða þrotabús samkvæmt 6. og 7. gr. laganna 

en ekki 8 . gr. sem mælir fyrir um nauðungarsölur til siita á sameign. Er því lagt til að fram komi að um 

sé að ræða nauðungarsölur sem fara fram með eftir heimild í 6. og 7. gr. laganna.

Ákvæði 12. mgr. 20 . gr. frumvarpsins hljóði því þannig :

„Búseturéttur fellur niður við nauðungarsöiu sem sem farið hefur fram eftir heimild i 6. eða 7. gr. 

nauðungarsölulaga"
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