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Umsögn íbúðalánasjóðs varðandi frumvarp um breytingu á 
hiisaleigulögum nr. 36/1994

Almennar athugasemdir
Veðhöfum sem leysa til sín eign á nauðungarsölu sem og öðrum uppboðskaupendum er skylt 
að veita eiganda (gerðarþola) áframhaldandi afnot eignarinnar óski hann þess gegn gjaldi sem 
sýslumaður ákveður sbr. 6 tölulið 28. gr. nauðungarsölulaga nr. 90/1991. Þetta er gert til að 
stuðla að húsnæðisöryggi eigenda (gerðarþola). Þessu til viðbótar eru ákvæði í reglugerð nr. 7 
/ 2010 um útleigu uppboðsíbúða íbúðalánasjóðs þess efnis að gerðarþola eða eftir atvikum 
leigjanda eignar skuli boðin áframhaldandi afnot eignarinnar til allt að 12. mánaða gegn gjaldi. 
Að því leyti sem ákvæði nr. 36/1994 gilda um framangreint réttarsamband leggur sjóðurinn til 
að ákvæði III. kafli 1. nr. 36/1994 verði ekki látin gilda í samskiptum aðila, þar sem 
áframhaldandi afnot gerðarþola eðli máls samkvæmt ræðst af því ástandi sem íbúðin er í við 
nauðungarsölu.

Á mörgum stöðum í frumvarpinu er fjallað um að úttektaraðilar skuli meta ástand 
leiguíbúðarinnar. Það þarf að skilgreina úttektaraðilann nánar og setja honum ákveðnar . 
hæfniskröfur um faglega þekkingu á ástandsmati húsnæðis, s.s. byggingafræði eða aðila með 
sambærilega menntun.

Um 9. gr.
Hvað varðar 9 . gr. frumvarpsins leggur íbúðalánsjóður til breytingu þannig að leigusali skuli 
afhenda íbúðina i því ástandi að hún uppfylli kröfur um brunavamir en leigusali og leigutaki 
geti samið sín á milli að leigutaki viðhaldi brunavörnum ( áfylling á slökkvitæki, yfirferð á 
reykskynjurum oll.). Sé um að ræða leigufélag eða aðila sem er með leigustarfsemi sem leigir 
út fleiri hundruð fasteignir getur það verið erfitt fyrir leigusalann að þjónusta allt eignasafnið 
þegar kemur að brunavörnum. ; . . . , /. :■

I ni 14. gr.
Telja að verður að 2 mánuðir sé lágmarkstími til að ljúka framkvæmdum. Óeðlilegt sé að 
gerð sé krafa á t.d. leigufélag með fleiri hundrað leigueignir i utleigu að það fái einungis 1 
mánuð til að ljúka framkvæmdum. Sjóðurinn telur að hún eigi að verða óbreytt eða tveir 
mánuðir.

Um 18. gr.
Að óheimilt sé að krefjast um fyrirframgreiðslu leigu. Sjóðurinn leggur til að ákvæðið standi 
óbreytt, þar sem tillagan eykur líkur á tjóni verði vanskil.

Um 23.gr. :
íbúðalánasjóður leggur til að 23. gr. frumvarpsins, (um. 2. málslið. 2. tölulið 56. gr. núgildandi 
laga um uppsagnarfrest standi óbreyttur. Að því er varðar heimildir sjóðsins til útleigu 
íbúðalánasjóð er um tímabundnar ráðstafanir að ræða. Einnig má benda hér á að ákvarðanir
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sýslumanna um leigu eru í flestum tilfellum um 12 mánaða leigu og því kann breytingartillagan 
að skapa ákveðna óvissu í þessum efnum.
Um 25. gr.
Til auka skýrleika greinarinnar eru lagðar til eftirfarandi breytingar á orðalagi.. „ en leigjandi 
heldur áfram greiða leigu í samrœmi við hinn utrunna leigusamning framlengist 
leigusamningur ótímabundið“ ..

Um 31. gr.
Hér skortir að tilgreina hver greiðir kostnað vegna úttektar skýrslu. Sjóðurinn telur eðlilegt að 
leigutaki og leigusali deili kostnaðinum

Um32.gr.
Sjóðurinn leggur til að 1. mgr. 71. gr. 1. nr. 36/1994 haldist óbreytt. Mikilvægt að geta metið 
kostnað við hugsanlega úrbætur vegna tjóns sem hefur orðið á hinu leigðu eign á 
leigutímanum.
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