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Umsögn Landssambands eldri borgara um frumvarp til laga um breytingu á 
húsaleigulögum (réttarstaða leigjanda og leigusala), 696. mál.

Þessu frumvarpi er ætlað að styrkja réttarstöðu leigjenda á íbúðamarkaði. Sem dæmi þá er 
verið að lengja uppsagnarfrest leigusala til leigjenda og er með því verið að skapa meira 
húsnæðisöryggi fyrir leigjendur. Eftirfarandi breytingar verða skv. frumvarpinu 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 a f hálfu leigusala vera tólf mánuðir sé um að ræða félag sem 
leigir út viðkomandi íbúðarhúsnæði í atvmnuskyni.“

Landssamband eldri borgara telur ýmislegt í þessu frumvarpi vera til bóta fyrir leigjendur og 
tryggja betur búsetuöryggi þeirra en núgildandi löggjöf. Gerðar eru breytingar á 34. gr í 
gildandi lögum, en þar er kveðið á um fyrirframgreiðslu á leigu. Verði frumvarpið að lögum 
er það ekki lengur heimilt. Þá er einnig verið að setja skýrari reglur um brunavarnir í 
leiguhúsnæði og hefur borið á því að brunavörnum í leiguhúsnæði er víða verulega 
ábótavant. Var því ekki vanþörf á að reyna að bæta úr því með skýrari reglum.

Landssambandið vill benda á að í 2. gr. gildandi húsaleigulaga nr 36/1994 er ákvæði um að 
sé íbúðarhúsnæði leigt til tiltekinna hópa s.s. námsmanna, aldraðra eða öryrkja þar sem 
sérstakar ástæður kalla á aðra skipan en lögin mæla fyrir um, þá sé heimilt vegna sérstaks 
eðlis eða tilgangs starfseminnar að víkja frá einstökum ákvæðum laganna með samningi. Þó 
má ekki semja um að leigjandi taki á sig ríkari skyldur eða öðlist minni réttindi en lögin mæla 
fyrir um. Lagt er til í frumvarpinu að fella þetta ákvæði brott. Landssambandið telur 
mikilvægt að halda þessu ákvæði inni í húsaleigulögum þar sem hér getur verið um að ræða 
húsnæði fyrir sérstaka hópa svo sem aldraða og aðstæður verið með þeim hætti að heppilegt 
sé að skipa málum með tilteknum hætti aðstæðnanna vegna.
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