
Val á lcigicndum
Leigjendur cru valdir út frá skilyrðum í úthlutunarrcglum.

• Húsaleigulög takmarka ekki val leigusala á leigjanda og því er umrætt fyrirkomulag 
samrýmanlegt lögunum. Það er hins vegar sérstakt álitaefni hvort heimilt sé að segja upp 
leigusamningi eða rifta honum síðar á þeim grundvelli að skilyrði úthlutunarreglna séu ekki 
lengur uppfyllt.

Uppsögn af hálfu leigjanda
Leigjanda er heimilt að segja upp tímabundnum leigusamningi með þriggja mánaða fyrirvara og við
sérstakar aðstæður er honum heimilt að segja upp leigusamningi með eins mánaðar fyrirvara.

• Er það samrýmanlegt húsaleigulögum  þar sem leigusala er heimilt að taka á sig ríkari skyldur 
en leiða af lögunum.

Uppsögn af hálfu leigusala (Félagsstofnunar stúdenta)
Félagsstofnun stúdenta gerir tímabundna leigusamninga til 9 eða 12 mánaða.

• Leigusamningarnir eru því almennt óuppsegjanlegir.
• Þó er tekið fram í leigusamningnum að uppfylli leigutaki ekki lengur skilyrði úthlutunarreglna 

Stúdentagarða eða vanefni að öðru leyti skyldur sínar samkvæmt samningnum sé 
Félagsstofnun stúdenta heimilt að segja samningnum upp áður en leigutími er útrunninn. Er 
leigutaka þá skylt að rýma hið leigða að uppsagnarfresti loknum en samkvæmt samningnum er 
uppsagnarfrestur a.m.k. þrír mánuðir.

• Slíkt fyrirkomulag samrýmist húsaleigulögum, sbr. ákvæði 2. mgr. 58. gr. laganna: 
□ Tímabundmim leigusamningi verður ekki slitið með uppsögn á umsömdum 
leigutíma. Þó er heimilt að semja um að segja megi slíkum samningi upp á grundvelli 
sérstakra forsendna, atvika eða aðstæðna sem þá skulu tilgreind í leigusamningi. Skal 
slík uppsögn vera skrifleg og rökstudd og skal gagnkvæmur uppsagnarfrestur vera
a.m.k. þrír mánuðir.

Riftun a f  hálfu leigusala (FS)
Félagsstofnun stúdenta áskilur sér rétt til að rifta leigusamningi við eftirfarandi aðstæður:

1. Leigutaki greiðir ekki umsamið leigugjald, hússjóðsgjald eða önnur gjöld samkvæmt 
húsaleigusamningi á réttum gjalddaga og sinnir ekki innan sjö sólarhringa skriflegri áskorun 
um greiðslu, enda hafi slík áskorun verið send eftir gjalddaga og leigusali þar tekið fram að 
hann muni beita riftunarheimild sinni.

• Byggt á 1. tölul. 1. mgr. 61. gr. húsaleigulaga:
E f  leigjandi greiðir ekki leiguna eða^ framlag til sameiginlegs kostnaðar skv. V. kafla á 
réttum gjalddaga og sinnir ekki innan sjö sólarhringa skriflegri áskorun leigusala um 
greiðslu, enda hafi slík áskorun verið send eftir gjalddaga og leigusali þar tekið fram  
að hann muni beita riftunarheimild sinni.

• Víkur þ ó  frá  húsaleigulögum  með því að mæla fyrir um að heimilt sé að rifta 
húsaleigusamningi séu „önnur gjöld samkvæmt húsaleigusamningi“ ekki greidd.

- Samkvæmt húsaleigusamningi FS ber leigjendum að greiða umsýslugjald við 
úthlutun íbúðar sem og í hvert skipti sem samningur er endurnýjaður. Gjaldið 
er innheimt með fyrstu húsaleigugreiðslu hvers samingstímabils.

o Að þessu leyti er gengið lengra en heimilt er samkvæmt 
húsaleigulögum  þar sem umsýslugjaldið er aðgreint frá leigunni.

2. Leigutaki uppfyllir ekki lengur skilyrði úthlutunarreglna Stúdentagarða.
• Ljóst að Félagsstofnun stúdenta hefur ríka hagsmuni a f því að tryggja að íbúðum 

stofnunarinnar sé einungis ráðstafað til þeirra sem uppfylla skilyrði úthlutunarreglna, 
s.s. um að viðkomandi sé í námi, sýni fram á ákveðna námsframvindu, eigi ekki

Félagsstofnun stúdenta.
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sjálfur íbúðarhúsnæði, sem og til að bregðast við ef í ljós kemur að leigjandi hafi veitt 
rangar upplýsingar um hagi sína sem leitt hafi til þess að hann hafi fengið herbergi eða 
íbúð á leigu, þrátt fyrir að eiga ekki rétt á því.

• Ætla verður að slík tilvik fa lli alla jafna  undir 10. tölul. 61. gr. húsaleigulaga:
- E f  leigjandi vanrækir að öðru leyti en hér að framan greinir skyldur sínar

samkvæmt leigusamningi eða lögum þessum á svo stórfelldan hátt að rýming 
hans úr húsnæðinu telst eðlileg eða nauðsynleg.

O Til að taka a f  allan vafa mætti þ ó  hugsanlega lögfesta sérstaka heimild til 
riftunar til handa leigufélögum sem ekki eru rekin í  hagnaðarskyni til að rifta 
leigusamningi þegar leigjandi uppfyllir ekki lengur úthlutunarreglur 
viðkomandi leigufélags eða í  ljós kemur að hann hafi veitt rangar upplýsingar 
um hagi sína ogþannig fengið úthlutað herbergi eða íbúð.

- Í því sambandi er þó ljóst að riftun er afar íþyngjandi úrræði gagnvart 
leigjanda og að húsaleigulög kveði ekki á um lágmarksfrest til að rýma 
íbúð í kjölfar riftunar.
o Það verður því að meta vandlega hvaða ástæður séu þess eðlis að 

réttlætt geti riftun húsaleigusamnings.
O Væri sú leið farin að lögfesta sérstaka riftunarheimild mætti hugsanlega kveða 

á um að ráðherra útfæri í  reglugerð hvaða aðstæður sem varða brot á 
úthlutunarreglum geti leitt til riftunar húsaleigusamnings.

O Önnur leið og minna íþyngjandi gagnvart leigjanda væri að Félagsstofnun 
stúdenta tilgreindi umræddar aðstæður sem sérstakar forsendur, atvik eða 
aðstæður sem leitt geti til uppsagnar á leigutíma á grundvelli 2. mgr. 58. gr. 
húsaleigulaga, með þriggja mánaða uppsagnarfresti.

- Væri þar um að ræða lengri uppsagnarfrest en gert er ráð fyrir hjá FS í dag í 
slíkum tilvikum (samkvæmt reglum FS er frestur til að rýma íbúð í kjölfar 
riftunar á umræddum grundvelli 30 dagar).

3. Leigutaki brýtur ítrekað eða gróflega gegn þeim húsreglum sem gilda fyrir hið leigða og 
viðkomandi húsnæði á hveijum tíma.

• Ákvæðið styðst að mestu við 8. tölul. 1. mgr. 61. gr. húsaleigulaga.
8. E f  leigjandi vanrækir, þrátt fyrir áminningar leigusala, skyldur sínar til að 
sjá um að góð regla og umgengni haldist í hinu leigða húsnæði, sbr. 30. gr., 
eða gerist sekur um persónulega meingerð gagnvart leigusala eða fjölskyldu 
hans.

• Er þó gengið lengra en heimilt er samkvæmt húsaleigulögum  að því leyti til að ekki 
er gert ráð fyrir áminningum leigusala áður en að riftunarástæðunni er beitt.

4. Leigutaki nýtir húsnæðið á annan hátt en lög eða leigusamningurinn mælir fyrir um og lætur 
ekki af misnotkun þess þrátt fyrir skriflega áminningu leigusala.

• Ákvæðið samrýmist húsaleigulögum  og er samhljóða 8. tölul. 1. mgr. 61. gr. 
húsaleigulaga:
8. E f  leigjandi vanrækir, þrátt ̂ fyrir áminningar leigusala, skyldur sínar til að sjá um 
að góð regla og umgengni haldist í hinu leigða húsnæði, sbr. 30. gr., eða gerist sekur 
um persónulega meingerð gagnvart leigusala eða fjölskyldu hans.

5. Leigutaki framselur leigurétt sinn í andstöðu við ákvæði laga eða leigusamnings þessa eða 
misnotar heimild sína til framleigu.

• Ákvæðið samrýmist húsaleigulögum  og er efnislega samhljóða 4. tölul. 1. mgr. 61. 
gr. húsaleigulaga:
4. E f  leigjandi^ framselur leigurétt sinn eða misnotar heimild sína til̂  framleigu á 

húsnæðinu skv. IX. kafla eða e f  framleigjandi gerist sekur um einhverja þá  háttsemi 
sem heimilar leigusala riftun gagnvart upphaflegum leigjanda.

6. Leigutaki meinar leigusala eða öðrum aðgang að hinu leigða án gildrar ástæðu.
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• Ákvæðið er að mestu efnislega samhljóða 4. tölul. 1. mgr. 61. gr. húsaleigulaga:
5. E f  leigjandi meinar leigusala eða öðrum, án gildra ástæðna, aðgang að 
hinu leigða húsnæði í bága við ákvæði 18. gr.

• Ákvæði laganna takmarkast þó við tilvik þar sem leigusala eða öðrum er meinað um 
aðgang að hinu leigða án gildra ástæðna í bága við ákvæði 18. gr. laganna. Umrædd 
riftunarástæða er því að lögum takmörkuð við aðgang í tengslum við viðhald og mætti 
þannig líta svo á að umrædd riftunarástæða eins og hún er sett fram í 
húsaleigusamningi FS sé víðtækari og gangi þar a f  leiðandi lengra en heimilt er 
samkvæmt riftunarreglum húsaleigulaga.

7. Leigutaki flyst úr hinu leigða áður en leigutíma er lokið án þess að hafa gert nauðsynlegar 
ráðstafanir til gæslu eða verndar þess.

• Ákvæðið samrýmist húsaleigulögum  og er efnislega samhljóða 6. tölul. 1. mgr. 61. 
gr. húsaleigulaga:
6. E f  leigjandi flys t úr húsnæðinu áður en leigutíma er lokið án þess að hafa gert 
nauðsynlegar ráðstafanir til gæslu og verndar þess.

8. Hið leigða spillist í umsjá leigutaka vegna slæmrar umgengni eða hirðuleysis hans eða þeirra, 
sem hann ber ábyrgð á, og hann sinnir ekki án tafar kröfu um úrbætur.

• Ákvæðið er að mestu efnislega samhljóða 7. tölul. 1. mgr. 61. gr. húsaleigulaga:
7. E f  húsnæðið spillist í umsjá leigjanda vegna slæmrar umgengni eða hirðuleysis 
þeirra sem leigjandi ber ábyrgð á og hann sinnir eigi án tafar kröfu leigusala um 
úrbætur, sbr. 18. gr.

- 7. tölul. takmarkast þó við tilvik þar sem viðkomandi sinnir ekki án tafar 
kröfu leigusala um úrbætur eftir ákvæði 18. gr. laganna. Að því leyti mætti 
líta svo á að riftunarheimild FS sé að einhverju leyti víðtækari en gert er ráð 
fyrir íhúsaleigulögum.

9. Leigutaki vanrækir, þrátt fyrir áminningu leigusala, skyldur sínar til að sjá um að góð regla og 
umgengni haldist í hinu leigða húsnæði eða gerist sekur um persónulega meingerð gagnvart 
leigusala eða öðrum leigutökum eða gestum í húsnæðinu.

• Ákvæðið er efnislega samhljóða 8. tölul. 1. mgr. 61. gr. húsaleigulaga og verður að 
ætla að það sé samrýmanlegt lögunum.

8. E f  leigjandi vanrækir, þrátt ̂ fyrir áminningar leigusala, skyldur sínar til að 
sjá um að góð regla og umgengni haldist í hinu leigða húsnæði, sbr. 30. gr., 
eða gerist sekur um persónulega meingerð gagnvart leigusala eða fjölskyldu 
hans.

10. Leigutaki, gestir hans eða aðrir, sem hann ber ábyrgð á, gerast sekir um neyslu, vörslu, sölu 
kaup eða hvers konar aðra meðferð fíkniefna í hinu leigða eða sameign húsnæðisins eða lóð 
þess.

• Ætla má að slík tilvik geti að einhveiju leyti fallið undir 3. tölul. 1. mgr. 61. gr. 
húsaleigulaga:
E f  leigjandi nýtir húsnæðið á annan hátt en lög þessi eða leigusamningur mæla fyrir  
um og landslög leyfa að öðru leyti og lætur ekki a f  misnotkun þess þráttfyrir  
áminningu leigusala.

- Er þó ljóst að ákvæðið gerir undanfarandi áminningu leigusala að skilyrði 
riftunar og gengur fyrrnefnd riftunarástæða FS að því leyti lengra en heimilt 
er samkvæmt húsaleigulögum .

- Er einnig rétt að nefna að ákvæði 3. tölul. 1. mgr. 61. gr. húsaleigulaga virðist 
gera að skilyrði að húsnæðið sé nýtt til þess atferlis sem stríðir gegn 
leigusamningi, húsaleigulögum eða landslögum að öðru leyti.

O  Skoða mætti hvort ástæða sé til að lögfesta sérstaka riftunarástæðu vegna
tilvika þar sem leigjandi notar t.d. íbúð til að framleiða fíkniefni, og að
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undanfarandi áminning leigusala sé ekki nauðsynleg í  slíkum tilvikum. 
Þyrfti þá  að skoða sérstaklega til hvaða brota slík heimild eigi að ná og 
tengsl brotsins við nýtingu húsnæðisins.

• Einnig gæti ákvæði 10. tölul. 1. mgr. 61. gr. átt við í slíkum tilvikum, hafi samningur 
að geyma ákvæði um skyldu leigjanda til að bijóta ekki af sér með viðkomandi hætti: 
E f  leigjandi vanrækir að öðru leyti en hér að framan greinir skyldur sínar samkvæmt 
leigusamningi eða lögum þessum á svo stórfelldan hátt að rýming hans úr húsnæðinu 
telst eðlileg eða nauðsynleg.

11. Leigutaki vanrækir að öðru leyti skyldur sínar samkvæmt lögum eða leigusamningi þessum á 
svo stórfelldan hátt að rýming hans úr húsnæðinu telst eðlileg eða nauðsynleg.

• Ákvæðið er efnislega samhljóða 8. tölul. 1. mgr. 61. gr. húsaleigulaga og samrýmist 
þ v í húsaleigulögum:
E f  leigjandi vanrækir að öðru leyti en hér að framan greinir skyldur sínar samkvæmt 
leigusamningi eða lögum þessum á svo stórfelldan hátt að rýming hans úr húsnæðinu 
telst eðlileg eða nauðsynleg.

Við riftun veitir FS leigjanda 30 daga frest til að rýma húsnæðið.
• Rýmingarfresturinn er samrýmanlegur húsaleigulögum . Þar er ekki mælt fyrir um 

lágmarksfrest til að rýma húsnæði við riftun.

Forgangsréttur leigjanda.
Forgangsréttur leigjanda er háður því að hann uppfylli enn skilyrði úthlutunarreglna Stúdentagarða, 
hafi staðið í skilum með leigugreiðslur og hafi ekki gerst sekur um vanefndir eða brot sem varðað geti 
uppsögn eða riftun leigusamningsins eða að öðru leyti vanefnt skyldur sínar á þann veg eða sýnt af sér 
slíka háttsemi að eðlilegt megi telja að leigusali vilji ekki leigja honum áfram.

- Það er meginregla húsaleigulaga að leigjandi íbúðarhúsnæðis skuli að umsömdum leigutíma 
loknum hafa forgangsrétt til leigu þess, svo lengi sem húsnæðið sé falt til áframhaldandi leigu 
í a.m.k. eitt ár, sbr. 1. mgr. 51. gr. laganna

• Í 2. mgr. 51. gr. eru talin upp þau tilvik þar sem forgangsréttur leigjanda gildir ekki.

9. E f  leigjandi hefur á leigutímanum gerst sekur um vanefndir eða brot sem 
varðað gátu riftun.

10. E f  leigjandi hefur á annan hátt vanefnt skyldur sínar á þann veg eða sýnt 
a f  sér slíka háttsemi að eðlilegt megi telja að leigusali vilji ekki leigja honum 
áfram eða að veigamiklar ástæður að öðru leyti mæli gegn forgangsrétti 
hans.

11. E f  sanngjarnt mat á hagsmunum beggja aðila og aðstæðum öllum mælir 
gegn forgangsréttinum.

- Má því ætla að reglur Félagsstofnunar stúdenta samrýmist húsaleigulögum  að þessu leyti.
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Félagsbústaðir.

Almennir leigusamningar Félagsbústaða.
Val á leigjendum.
Leigjendur eru valdir út frá ákveðnum skilyrðum, s.s. um tekju- og eignamörk.

• Húsaleigulög takmarka ekki val leigusala á leigjanda og því er umrætt fyrirkomulag 
samrýmanlegt lögunum. Það er hins vegar sérstakt álitaefni hvort heimilt sé að segja upp 
leigusamningi eða rifta honum síðar á þeim grundvelli að viðkomandi skilyrði séu ekki lengur 
uppfyllt.

Tekju- og eignaviðmið. Skilyrði um lögheimili.
• Gert er að skilyrði fyrir rétti til leigu hjá Félagsbústöðum að leigjandi sé undir tilteknum tekju- og 

eignamörkum við gerð leigusamnings sem og á meðan leigutíma stendur.
• Enn fremur er gert að skilyrði að leigjandi hafi átt lögheimili í Reykjavík a.m.k. síðustu 3 ár 

samfleytt áður en umsókn berst, allt það tímabil sem líður fram að úthlutun húsnæðis og þann tíma 
sem leigusamningur varir.

Upplýsingaöflun vegna skilyrða um tekju- og eignaviðmið og lögheimili.
• Á leigutímanum gerir velferðarsvið Reykjavíkurborgar athugun á 12 mánaða fresti á því hvort 

leigjandi fullnægi skilyrðum um eigna- og tekjumörk og lögheimili.
• Þannig er leigjanda skylt að veita upplýsingar um tekjur og eignir meðan á leigutíma stendur og í 

viðauka við leigusamning veitir leigjandi samþykki fyrir því að sveitarfélagið afli upplýsinga um 
tekjur og eignir úr opinberum skrám, þar á meðal frá Tryggingastofnun ríkisins og 
skattyfirvöldum.
-  Í 1. mgr. 2. gr. húsaleigulaga er mælt fyrir um að óheimilt sé að semja um að leigjandi 

íbúðarhúsnæðis taki á sig ríkari skyldur og öðlist minni réttindi en lögin mæla fyrir um nema 
ákvæði laganna hafi að geyma sérstök frávik þess efnis. Veiting framangreindra upplýsinga, 
sem geta leitt til uppsagnar leigusamnings, gætu hugsanlega talist fela í sér „ríkari skyldur“ í 
skilningi 1. mgr. 2. gr. húsaleigulaga.

-  Hafa verður í huga að úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis af hálfu velferðarsviðs byggir á 45. 
gr. laga nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga, þar sem mælt er fyrir um að 
sveitarstjórnir skuli, eftir því sem kostur er og þörf er á, tryggja framboð af leiguhúsnæði, 
félagslegu kaupleiguhúsnæði og/eða félagslegum eignaríbúðum handa þeim fjölskyldum og 
einstaklingum sem ekki eru á annan hátt færir um að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, 
þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna.

-  Það virðsta ekki vera skýr heimild í lögum fyrir sveitarfélögin að fylgjast með tekjum og 
eignum leigjenda húsnæðis í þeirra eigu og virðist sú upplýsingasöfnun byggð á samþykki 
leigjenda

O Taka þ a rf  afstöðu til hvort ástæða sé til að veita leigufélögum sem ekki starfa í
hagnaðarskyni og hafa þann tilgang að leigja til tekjulágra fjölskyldna heimild, að fengnu  
skriflegu samþykki leigjanda, að afla upplýsinga um þæ r félagslegu aðstæður leigjanda sem 
eru forsenda leigusamnings.

Viðbrögð Félagsbústaða séu skilyrði um tekju- og eignaviðmið eða lögheimili ekki uppfyllt.
• Í leigusamningi Félagsbústaða kemur ekki fram hver viðbrögð þeirra eru komi sú staða upp á 

leigutíma að framangreind skilyrði eru ekki uppfyllt.
• A f hálfu Félagsbústaða hefur þó komið fram að við slíkar aðstæður sé leigusamningi sagt upp með 

hefðbundnum uppsagnarfresti.
- Þar sem húsaleigulög mæla ekki fyrir um þær ástæður sem geta legið til grundvallar uppsögn er 

uppsögn á grundvelli þess að framangreind skilyrði séu ekki uppfyllt samrýmanleg 
húsaleigulögum.
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Fjárhæð leigu.
• Fjárhæð leigu breytist samkvæmt vísitölu neysluverðs ársfjórðungslega og/eða ákvörðun 

velferðarráðs Reykjavíkurborgar, sbr. ákvæði 8 í leigusamningi Félagsbústaða.
- Í 37. gr. húsaleigulaga er mælt fyrir um að aðilum sé frjálst að semja um fjárhæð húsaleigu og 

hvort og þá  með hvaða hætti hún skuli breytast á leigutímanum .
- Ákvæði í leigusamningi þar sem fram kemur að fjárhæð leigu breytist með tilteknum hætti, þ.e. 

samkvæmt vísitölu neysluverðs eða samkvæmt ákvörðun velferðaráðs Reykjavíkurborgar, er því 
samrýmanlegt ákvæðum húsaleigulaga.

Uppsögn.
• Heimilt er að segja tímabundnum leigusamningi upp með þriggja mánaða uppsagnarfresti vegna 

sérstakra forsendna, atvika eða aðstæðna, sbr. 2. mgr. 58. gr. húsaleigulaga, sbr. ákvæði 3.1 í 
leigusamningi Félagsbústaða.

• Heimilt er að segja ótímabundnum samningi upp með eftirfarandi uppsagnarfresti, sbr. ákvæði 3.2 
í leigusamningi Félagsbústaða:
o Þriggj a mánaða uppsagnarfrestur a f  hálfu leigj anda.

-  Í 2. tölul. 56. gr. húsaleigulaga er mælt fyrir um að uppsagnarfrestur af íbúðum skuli vera 
6 mánuðir. Hins vegar leiðir a f 1. mgr. 2. gr. laganna að heimilt er að semja um betri rétt 
leigjanda í leigusamningi og því er framangreint ákvæði um uppsögn af hálfu leigjanda 
samrýmanlegt húsaleigulögum. 

o Sex mánaða eða eftir atvikum eins árs uppsagnarfrestur af hálfu leigusala.
-  Verður því að ætla að ákvæði um uppsögn almennra leigusamninga Félagsbústaða séu 

samrýmanleg húsaleigulögum, sbr. 2. mgr. 58. gr. og 2. tölul. 56. gr. laganna.

Riftun.
• Leigjanda sem gerist brotlegur við húsaleigulög, svo sem vegna vanskila á húsaleigu eða ítrekaðra 

húsreglnabrota, er send skrifleg aðvörun. E f aðvörun er ekki tekin til greina sendir leigusali 
lokaaðvörun um rýmingu íbúðar, sbr. ákvæði 13.2 í leigusamningi Félagsbústaða.

- Í 61. gr. húsaleigulaga eru tæmandi taldar þær ástæður sem leitt geta til riftunar af hálfu leigusala.
- Í 1. tölul. 1. mgr. 61. gr. laganna er mælt fyrir um að leigusala sé heimilt að rifta leigusamningi ef 

leigjandi greiðir ekki leiguna eða framlag til sameiginlegs kostnaðar skv. V. kafla laganna á réttum 
gjalddaga og sinnir ekki innan sjö sólarhringa skriflegri áskorun leigusala um greiðslu, enda hafi 
slík áskorun verið send eftir gjalddaga og leigusali þar tekið fram að hann muni beita 
riftunarheimild sinni.

- Leigusala er enn fremur heimilt að rifta leigusamningi e f  leigjandi vanrækir, þrátt fyrir áminningar 
leigusala, skyldur sínar til að sjá um að góð regla og umgengni haldist í hinu leigða húsnæði, sbr. 
30. gr. laganna, sbr. 8. tölul. 1. mgr. 61. gr. laganna. Í 30. gr. laganna kemur fram að leigjanda sé 
skylt að ganga vel og snyrtilega um hið leigða húsnæði og gæta settra reglna og góðra venja um 
hreinlæti, hollustuhætti og heilbrigði. Leigjandi skal fara að viðteknum umgengnisvenjum og gæta 
þess að raska ekki eðlilegum afnotum annarra þeirra er afnot hafa af húsinu eða valda þeim 
óþægindum eða ónæði. Hafi umgengnisreglur verið settar í fjölbýlishúsi er leigjanda skylt að fara  
eftir þeim, enda skal kynna leigjanda slíkar reglur.

- A f framangreindu ákvæði leigusamnings Félagsbústaða er ekki ljóst hvort önnur atriði en vanskil 
eða ítrekuð brot á húsreglum geti leitt til riftunar en þó er vísað til húsaleigulaga og má því ætla að 
um riftun fari samkvæmt lögunum og því byggi Félagsbústaðir á þeim riftunarástæðum sem þar 
koma fram. Heppilegra væri að skýrt kæmi fram að um riftun leigusamninga Félagsbústaða færi 
samkvæmt húsaleigulögum. Að því er varðar þær riftunarástæður sem sérstaklega eru nefndar í 
leigusamningnum virðast þær ekki ganga gegn ákvæðum húsaleigulaga enda er gert ráð fyrir að 
Félagsbústaðir sendi skriflega aðvörun áður en til riftunar kemur vegna vanskila eða ítrekaðra 
húsreglnabrota.

- Verður því að ætla að ákvæði um riftun almennra leigusamninga Félagsbústaða um séu 
samrýmanleg húsaleigulögum, sbr. 1. og 8. tölul. 1. mgr. 61. gr. húsaleigulaga.
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Húsaleigubætur greiðist beint til Félagsbústaða.
• Í ákvæði 13.1 í almennum leigusamningi Félagsbústaða kemur fram að með leigusamningi fylgi

eyðublað þar sem leigjandi heimili, með undirskrift sinni, að þær mánaðarlegu húsaleigubætur
sem hann eigi rétt á frá Reykjavíkurborg greiðist beint til Félagsbústaða hf.

• Í 2. mgr. 13. gr. laga nr. 138/1997, um húsaleigubætur, kemur fram að húsaleigubætur greiðist til
leigjanda en þó sé heimilt að greiða þær til leigusala samkvæmt sérstakri skriflegri beiðni
leigjanda.

-  Hugsanlegt er að framangreint ákvæði í leigusamningi Félagsbústaða teljist fela í sér „ríkari 
skyldur“ í skilningi 1. mgr. 2. gr. húsaleigulaga. Er þá litið til þess að í 2. mgr. 13. gr. laga um 
húsaleigubætur er gert ráð fyrir að húsaleigubætur greiðist aðeins til leigusala berist skrifleg beiðni 
um það frá leigjanda og þannig sé ákvæðið ósamrýmanlegt þeim lögum.

O Taka þ a rf afstöðu til þess hvort taka eigi fram  í  lögum að leigufélögum sem ekki eru rekin í  
hagnaðarskyni geti gert að skilyrði að húsaleigubætur séu greiddar beint til þeirra.

Leigusamningar Félagsbústaða um sértæk búsetuúrræði.
Tekju- og eignaviðmið. Skilyrði um lögheimili.
• Að því er varðar umfjöllun um skilyrði um tekju- og eignaviðmið og lögheimili er vísað til 

umfjöllunar um almenna leigusamninga Félagsbústaða hér að framan.

Fjárhæð leigu.
• Fjárhæð leigu breytist samkvæmt ákvörðun velferðarráðs Reykjavíkurborgar, sbr. ákvæði 8 í 

leigusamningi Félagsbústaða um sértæk búsetuúrræði.
-  Í 37. gr. húsaleigulaga er mælt fyrir um að aðilum sé frjálst að semja um fjárhæð húsaleigu og 

hvort og þá  með hvaða hætti hún skuli breytast á leigutímanum .
-  Ákvæði í leigusamningi þar sem fram kemur að fjárhæð leigu breytist með tilteknum hætti, 

þ.e. samkvæmt vísitölu neysluverðs eða samkvæmt ákvörðun velferðaráðs Reykjavíkurborgar, 
er þ v í samræmanlegt ákvæðum húsaleigulaga.

Uppsögn samkvæmt leigusamningi um sértæk búsetuúrræði.
• Að því er varðar uppsögn samkvæmt leigusamningi um sértæk búsetuúrræði er vísað til 

umfjöllunar um uppsögn samkvæmt almennum leigusamningum Félagsbústaða hér að framan.
• S jáþó  umfjöllun um uppsögn þjónustu- og dvalarsamnings hér að aftan.

Riftun.
• Að því er varðar uppsögn samkvæmt leigusamningi um sértæk búsetuúrræði er vísað til 

umfjöllunar um uppsögn samkvæmt almennum leigusamningum Félagsbústaða hér að framan
• S jáþó  umfjöllun um uppsögn þjónustu- og dvalarsamnings hér að aftan.

Skilyrði um samkomulag um félagslega ráðgjöf og/eða virka einstaklingsáætlun samkvæmt þjónustu-
og dvalarsamningi.
• Í ákvæði 13 í leigusamningi Félagsbústaða um sértæk búsetuúrræði kemur fram að 

dvalarsamningur milli leigjenda og velferðarsviðs Reykjavíkurborgar marki grundvöll og 
forsendur húsaleigusamningsins. Enn fremur kemur fram að dvalarsamningurinn skoðist sem hluti 
a f  húsaleigusamningi og gangi ákvæði hans framar ákvæðum húsaleigulaga ef á milli ber.

• Auk skilyrða um tekju- og eignaviðmið og lögheimili sem fram koma í leigusamningi um sértæk 
búsetuúrræði er í 2. og 5. gr. dvalar- og þjónustusamnings gert að skilyrði fyrir rétti til leigu 
íbúðarhúsnæðis í sértækum búsetuúrræðum hjá Félagsbústöðum að leigjandi sé með og haldi 
samkomulag sitt við velferðarsvið Reykjavíkurborgar um félagslega ráðgjöf og/eða virka 
einstaklingsáætlun.

- Líkt og þegar hefur komið fram verður ekki talið að slíkt skilyrði fyrir gerð leigusamnings sé 
ósamrýmanlegt ákvæðum húsaleigulaga enda er leigusala frjálst að velja hvernig hann hagar vali 
sínu á leigjendum.
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Aðgengi Félagsbústaða (leigusala) og starfsfólks velferðarsviðs.
• Í 3. mgr. 4. gr. þjónustu- og dvalarsamnings kemur fram að gert sé að skilyrði að starfsmenn 

velferðarsviðs hafi lykil að hinu leigða húsnæði. Leigjandi geri samkomuleg við starfsmenn um 
hvenær starfsmönnum sé óheimilt að nota lykil.
- Hér er um að ræða skilyrði fyrir veitingu félagslegrar þjónustu a f hálfu sveitarfélagsins en ekki 

er um að ræða aðgengi leigusala að íbúð.
• Í 3. mgr. 5. gr. samningsins kemur hins vegar einnig fram að leigusali láti fara fram skoðun á 

íbúðum tvisvar á ári með ásættanlegum fyrirvara en enn fremur kemur fram að leigusala sé heimilt 
að fara inn í íbúð ef leigjandi meinar honum aðgang.
- Í 1. mgr. 41. gr. húsaleigulaga er mælt fyrir um að leigusali eigi rétt á aðgangi að hinu leigða 

húsnæði með hæfilegum fyrirvara og í samráði við leigjanda þannig að hvorki fari í bága við 
hagsmuni hans né leigjanda til að láta framkvæma úrbætur á hinu leigða og til eftirlits með 
ástandi þess og meðferð. Mælt er fyrir um að leigusala sé þó aldrei heimill aðgangur að hinu 
leigða húsnæði þegar leigjandi eða umboðsmaður hans er ekki viðstaddur, nema að fengnu 
samþykki leigjanda.

- Þannig er ljóst að í húsaleigulögum er ekki gert ráð fyrir að leigusala sé heimill aðgangur að 
hinu leigða húsnæði án samþykkis leigjanda og ákvæði þess efnis í þjónustu- og 
dvalarsamningi er því ósamrýmanlegt ákvæðum húsaleigulaga.

- A f hálfu Félagsbústaða hefur komið fram að mikilvægt sé að slík heimild sé til staðar þar sem 
ýmsar málefnalegar ástæður geti verið fyrir því að starfsmenn Félagsbústaða þurfi að komast 
inn í íbúðir þrátt fyrir að hafa ekki til þess samþykki leigjanda, t.d. e f leigjandi er farinn úr 
íbúð án þess að láta vita.

O  Taka þ a rf afstöðu til þess hvort setja eigi ákvæði í  húsaleigulög þar sem mælt er fyrir um að 
leigusala, þegar um er að ræða leigufélag sem ekki er rekið í  hagnaðarskyni, sé heimill 
aðgangur að leiguhúsnæðiþegar ekki næst í  leigjanda eða hann meinar leigusala aðgang. Í  
síðarnefnda tilvikinu þyrfti að útfæra nánar í  hvaða tilvikum leigusala sé heimilt að fara  
inn í  leiguhúsnæði án samþykkis leigjanda enda um verulega íþyngjandi ákvæði að ræða 
sem hugsanlega fer  gegn ákvæðum stjórnarskrár um friðhelgi einkalífs.

Uppsögn/riftun leigusamnings samkvæmt þjónustu- og dvalarsamningi.
• Bæði leigjanda og leigusala er heimilt að segja samningi upp með mánaðar uppsagnarfresti, sbr. 1. 

mgr. 5. gr. dvalarsamnings.
- Sé um herbergi að ræða er uppsagnarfresturinn í  samræmi við 1. tölul. 56. gr. húsaleigulaga 

en af hálfu Félagsbústaða hefur þó komið fram að svo sé ekki í öllum tilvikum og þegar um 
íbúðir er að ræða er lengd uppsagnarfrests samkvæmt þjónustu- og dvalarsamningi því ekki 
samrýmanleg ákvæðum húsaleigulaga.

- Auk þess er í frumvarpinu lagt til að uppsagnarfrestur vegna herbergja verði lengdur úr einum 
mánuði í þrjá. Er þar m.a. litið til þess að í einhveijum tilvikum halda einstaklingar heimili í 
herbergjum og þykir ansi viðurhlutamikið að gera ráð fyrir að einstaklingum sé gert að rýma 
heimili sitt með eins mánaðar fyrirvara.

• Ítrekuð og alvarleg brot á húsreglum og/eða samkomulagi um félagslega ráðgjöf getur leitt til þess 
að samningi sé sagt upp og uppsögnin taki gildi þegar sama dag og íbúa er þá skylt að rýma 
húsnæði strax, að undangengnum áminningum, sbr. 2. mgr. 5. gr. þjónustu- og dvalarsamnings.
- Að því er varðar riftun vegna ítrekaðra og alvarlegra brota á húsreglum vísast til þess sem 

segir hér að framan um riftun almennra leigusamninga Félagsbústaða vegna ítrekaðra brota á 
húsreglum. Hins vegar ber að nefna að í 2. mgr. 5. gr. þjónustu- og dvalarsamnings kemur 
ekki fram að áminning skuli vera skrifleg líkt og gert er ráð fyrir í leigusamningi. Í 
frumvarpinu er hins vegar gert ráð fyrir að gert verði að skilyrði fyrir riftun á grundvelli 8. 
tölul. 1. mgr. 61. gr. húsaleigulaga að áminning leigusala sé skrifleg.

- Að því er varðar riftun vegna ítrekaðra og alvarlegra brota á samkomulagi um félagslega 
ráðgjöf er ljóst að sú riftunarástæða er ekki ein af ástæðum fyrir riftun skv. 1. mgr. 61. gr. 
húsaleigulaga. Þannig er ákvæði um riftun á þeim grundvelli ekki samrýmanleg ákvæðum 
húsaleigulaga.

O Taka þ a rf afstöðu til þess hvort bæta eigi við riftunarástæðu, sem brot á samkomulagi um
félagslega ráðgjöf gæti fallið undir, í  húsaleigulög þegar um sértæk búsetuúrræði er að
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ræða. A f  hálfu Félagsbústaða og velferðarsviðs Reykjavíkurborgar hefur verið lögð áhersla 
á mikilvægi þess að unnt sé að ljúka leigusamningi nánast samstundis þegar einstaklingur 
virðir ekki samkomulag um félagslega ráðgjöf eða einstaklingsbundna áætlun í  ljósi þeirra 
áhrifa sem slíkt getur haft á aðra leigjendur.

Húsaleigubætur greiðist beint til Félagsbústaða.
• Að því er varðar skilyrði um að húsaleigubætur greiðist beint til Félagsbústaða er vísað til 

umfjöllunar um það efni samkvæmt almennum leigusamningum Félagsbústaða.
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