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Efni: Umsögn um breytingu á húsaleigulögum nr. 36/1994 (réttarstaða
leigjanda og Ieigusala), 399. mál.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 21. desember 2015, þar 
sem óskað er eftir umsögnum um ofangreint mál.

Frumvarp sama efnis var lagt fram á Alþingi vorið 2015 (696. mál) en varð 
ekki fullrætt. Frumvarpið er því nú lagt fram að öðru sinni með tilteknum 
breytingum. Við gerð frumvarpsins var farið yfir þær athugasemdir sem bárust 
Alþingi þegar velferðarnefnd þingsins hafði fyrra frumvarpið til efnislegrar 
meðferðar og tekið tillit til þeirra eftir því sem frekast var unnt.

Samband íslenskra sveitarfélaga skilaði inn umsögn um frumvarp til laga um 
breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994, með síðari breytingum (réttarstaða 
leigjanda og leigusala), 696. mál, hinn 19. maí sl. Er vísað til hennar í stórum 
dráttum í umsögn þessari.

Almennt um frumvarpið

Markmið frumvarpsins er að auka réttaröryggi leigjenda og koma á meiri festu 
í samskiptum leigjenda og leigusala svo að komast megi hjá ágreiningi síðar. 
Lagt er til að þrengd verði verulega almenn undanþága núgildandi 
húsaleigulaga varðandi íbúðarhúsnæði sem leigt er til ákveðinna hópa, svo 
sem námsmanna, aldraðra eða öryrkja. Sett eru fram skýrari fyrirmæli en áður 
um hvernig samskiptum leigusala og leigjanda skuli háttað. Lögð eru til 
ákvæði um fullnægjandi brunavarnir og ástand leiguhúsnæðis. Stuðlað er að 
gerð ótímabundinna leigusamninga. í frumvarpinu eru einnig að finna 
ítarlegri ákvæði en áður um eftirlit ráðherra með starfsemi leigumiðlara. Þá 
verður leitast við að tryggja betur eftirlit með fslenskum leigumarkaði og lagt 
til að úrlausnir kærunefndar húsamála sem lúta að gerð og framkvæmd 
leigusamninga verði bindandi fyrir aðila máls.

Sérstök sjónarmið um leigu íbúða til ákveðinna hópa

Með frumvarpinu er lagt til að 3. mgr. 2. gr. gildandi laga verði þrengd 
þannig að hún nái einungis til áfangaheimila vegna mjög sérstaks eðlis 
starfsemi þeirra. Er tillagan studd þeim rökum að ákvæði núgildandi laga sé 
mjög opið sem heimili frávik frá annars ófrávíkjanlegum ákvæðum 
húsaleigulaga.

Sambandið vísar til fyrri umsagnar um þetta atriði og lýsir áhyggjum yfir því 
að þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu. Að áliti sambandsins 
vinnur breytingin gegn þeim lögbundnu skyldum sem lagðar eru á 
sveitarfélög hvað varðar félagslegt leiguhúsnæði fyrir þá hópa sem á því þurfa
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að halda, sbr. XII. kafla laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga, með 
síðari breytingum. Mikilvægt er að sveitarfélögunum verði áfram heimilt 
vegna sérstaks eðlis og tilgangs sértækra húsnæðisúrræða, sem rekin eru á 
þeirra ábyrgð, að víkja frá einstökum ákvæðum húsaleigulaganna með 
samningi líkt og núgildandi 3. mgr. 2. gr. húsaleigulaganna heimilar. 
Sveitarfélögum ber að tryggja að framboð á ýmis konar húsnæðisúrræðum 
standi þessum hópum einstaklinga til boða en þarfir einstaklinga hvað 
húsnæðisúrræði varðar geta breyst snögglega, t.d. ef fötlun einstaklings 
breytist. Þá er nauðsynlegt að unnt sé að bregðast við þeirri þörf og við slíkar 
aðstæður hafa sveitarfélög m.a. miðað við beitingu undanþágu skv. 
núgildandi 3. mgr. 2. gr. laganna.

Að mati sambandsins skortir á jafnvægi í röksemdafærslu í frumvarpinu fyrir 
jafn veigamikilli breytingu. Er af þeirri ástæðu tilefni til þess að tiltaka einnig í 
nefndaráliti velferðarnefndar þau sjónarmið og aðstæður sem kalla á aðra 
skipan en meginreglur laganna mæla fyrir um. Vega þarf og meta þau 
sjónarmið á móti þeim rökum að frávik tryggi ekki neytendavernd.

Bent er á að enda þótt neytendavernd hafi aukist frá gildistöku eldri laga árið 
1995 hafa einnig orðið margvíslegar breytingar aðrar, sem eru til þess fallnar 
að styrkja stöðu þeirra ákveðnu hópa sem vísað er til í fyrrgreindri 3. mgr. 2. 
gr. Má þar nefna tilkomu kærunefndar húsamála árið 2001, samstarf við 
Neytendasamtökin og innleiðingu réttindagæslu sem m.a. felur í sér að fatlað 
fólk og langveikt nýtur aðstoðar réttindagæslumanns og eftir atvikum 
persónulegs talsmanns. Þá hafa hagsmunasamtök þessara hópa styrkt stöðu 
sína til muna á umliðnum árum.

Að teknu tilliti til þessa verður að telja of langt gengið að þrengja hina 
almennu undanþáguheimild og tekur sambandið eindregið undir umsögn 
velferðarsviðs Reykjavíkurborgar hvað það varðar. Ákvæðið kann hins vegar 
að þurfa aðlögunar við í samræmi við réttarþróun, m.a. að þau sjónarmið séu 
tilgreind í lögunum sem réttlætt geti frávik, fremur en að telja upp einstaka 
hópa. Sambandið getur út af fyrir sig fallist á að eldra ákvæði sé of opið en 
óskar eftir að velferðarnefnd beiti sér fyrir því að inn í frumvarpið komi grein 
sem fari bil beggja.

Varðveisla á tryggingafé

í frumvarpinu er lagt til að ætli leigusali sér ekki að gera kröfu í tryggingarfé 
við lok leigutíma, beri honum að skila því til leigjanda innan fjögurra vikna 
frá skilum á hinu leigða húsnæði í stað tveggja mánaða. Þá er lagt til að fallið 
verði frá skilyrðum um að tryggingarfé í vörslu leigusala skuli vera verðtryggt. 
Að mati sambandsins verður að telja brýnna að skoða hvaða leiðir eru færar 
til þess að koma enn frekari festu á samskipti leigjenda og leigusala. 
Samkvæmt núgildandi 1. mgr. 40. gr. húsaleigulaga kemur fram að trygging 
geti verið margskonar. Sé hins vegar um að ræða tryggingarfé, kemur fram í 
nefndu ákvæði að það skuli vera í varðveislu leigusala á leigutíma. 
Tryggingarféð er þó ekki í eigu leigusala og er honum óheimilt að ráðstafa 
því, þar sem fénu er ætlað að standa til tryggingar vanefndum af hálfu 
leigjanda samningstímanum. Þá skal tryggingarféð samkvæmt lögunum vera
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sérgreint í vörslum leigusala. Allur gangur virðist þó vera á þessu. Sérstaklega 
þegar trygging er greidd í formi reiðufjár.

Sem dæmi um aðrar leiðir má nefna að í Bretlandi er umfangsmikill 
leigumarkaður og þar eru starfrækt þrjú fyrirtæki sem hlotið hafa starfsleyfi frá 
breska ríkinu með það hlutverk að varðveita tryggingarfé á leigutíma. Um er 
að ræða fyrirkomulag sem ber heitið Tenancy Protection Service, þar sem 
leigusala er skylt að sérgreina tryggingu leigjanda inn á opinbert 
leigutryggingakerfi -  ríkistryggðan reikning á leigutímabili (e. government- 
backed tenancy deposit scheme). Markmiðið með þessu fyrirkomulagi er að 
tryggja hagsmuni beggja aðila og auka réttaröryggi. Rísi upp ágreiningur á 
milli samningsaðila, hvort sem er á samningstíma eða í lok hans, verður 
trygging ekki greidd út fyrr en samningsaðilar hafa náð sáttum og annar 
aðilinn hefur framvísað formlegri staðfestingu á að sættir hafi nást og að hann 
eigi réttmætttilkall til þess að fá trygginguna greidda sér.

Oft er um að ræða háar fjárhæðir til tryggingar vanefndum, sérstaklega þegar 
litið er almennt til fjárhagslegra aðstæðna leigjenda hér á landi. Erfitt getur 
reynst fyrir marga leigjendur að verða sér úti um tryggingu í formi 
bankaábyrgðar. Þá er um lítið annað að ræða fyrir þessa einstaklinga en að 
verða sér úti um tryggingu í reiðufé sem leigjandinn treystir svo leigusala fyrir 
að halda sérgreindu frá sínu sjálfsaflafé. En með framangreindu fyrirkomulagi 
mætti ná því markmiði sem nú er stefnt að með frumvarpinu, þ.e. að auka 
réttaröryggi leigjenda og koma á meiri festu í samskiptum leigjenda og 
leigusala svo komast megi hjá ágreiningi síðar. Framangreint fyrirkomulag 
tryggir enn frekar að aðilar leysi úr ágreiningi sínum þar sem báðir eiga jafn 
mikið undir.

Styrking kærunefndar húsamála

Þá er í frumvarpinu sýnt fram á mikilvægi þess að opinbert eftirlit með 
leigumarkaði sé virkt og því er lagt til að kærunefnd húsamála verði falið að 
kveða upp bindandi úrskurði í þeim ágreiningsmálum sem lögð eru fyrir 
nefndina um gerð og framkvæmd leigusamninga, þar á meðal ágreining sem 
tengist framkvæmd úttekta, mati á lækkun á leigu og mati á nauðsyn viðgerða 
og kostnaði við þær. í XVII. kafla húsaleigulaganna er fjallað um kærunefnd 
húsamála. Hér er um að ræða þriggja manna nefnd, sem skipuð er til þriggja 
ára. Samkvæmt núgildandi lögum afgreiðir kærunefndin erindi sem til hennar 
berast svo fljótt sem kostur er og jafnan innan tveggja mánaða. Samkvæmt 
reglugerð 878/2001 hefur nefndin það hlutverk að fjalla um hvers konar 
ágreining milli aðila leigusamnings við gerð og/eða framkvæmd samningsins. 
Þá getur nefndin einnig tekið fyrir mál að eigin frumkvæði eða eftir tilmælum 
og ábendingum frá öðrum. Ljóst þykir að ef nefndinni er ætlað að taka á sig 
umfangsmeira hlutverk en núgildandi lög og reglugerð gera ráð fyrir, auk þess 
sem markmiðið er að styðja við leigumarkaðinn, þarf að tryggja nefndinni 
aukið fjármagn.

Úttekt leiguhúsnæðis

Samband íslenskra sveitarfélaga telur mjög jákvætt að í frumvarpinu eru 
úttektir að frumkvæði aðila húsaleigusamnings færðar til sérstakra
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úttektaraðila. Sú eldri skipan að byggingarfulltrúar hefðu úttektarhlutverk í 
tengslum við slíkt einkaréttarlegt samningssamband samræmist illa hlutverki 
þeirra skv. annarri löggjöf, auk þess sem benda verður á að sveitarfélög eru 
aðilar að töluvert háu hlutfalli húsaleigusamninga á mörgum svæðum.

Varðandi úttektir á leiguhúsnæði í upphafi leigutíma telur sambandið brýnt 
að stigið verði skref í þá átt að leigjendum verði gert að taka út íbúð í upphafi 
leigutíma og þá með almennri sjónskoðun á þar til gerðu eyðublaði. 
Breytinga er því þörf á ákvæði 8. tl. 6. gr. núgildandi húsaleigulaga og auka 
þarf við þær breytingar sem lagðar eru til í 8. gr. frumvarpsins á 14. gr. 
núgildandi húsaleigulaga. Þá er lagt til í frumvarpinu að fjórar nýjar 
málsgreinar bætist við ákvæði 69. gr. núgildandi laga, þar sem lagðar eru til 
skýrari reglur um greiðslu kostnaðar þegar úttektar er óskað í öðrum tilvikum, 
auk þess sem fallið er frá aðkomu byggingarfulltrúa.

Markmiðið með frumvarpinu er að auka réttaröryggi leigjenda og koma á 
meiri festu í samskiptum samningsaðila. Hafa ber f buga að úttekt í upphafi 
leigutíma er sérstaklega mikilvæg þegar um stærri leigufélög er að ræða sem 
hafa atvinnurekstur af útleigu íbúða til einstaklinga. Má í þessu samhengi vísa 
til dóms héraðsdóms Reykjavíkur frá 12. október sl., í máli nr. E-5043/2014. í 
því máli var leigufélaginu gert að endurgreiða leigjendum húsaleigu sem þau 
höfðu greitt á leigutímabili þar sem myglusveppur hafði fundist í íbúðinni sem 
ekki sást við upphaf leigutíma. Hins vegar lá fyrir í málinu úttektareyðublað, 
útgefið af leigusala, þar sem leigjendur höfðu merkt við að greinanleg merki 
væru um rakaskemmdir á hurðakörmum og sökkli baðinnréttingar. 
Skemmdirnar hafi verið þess eðlis að ætla mátti að vatnstjón hefði orðið í 
íbúðinni. í stað þess að bregðast við og kanna frekar rakaskemmdirnar lét 
leigufélagið það ógert og var þar með orðið bótaskylt fyrir því tjóni og röskun 
sem leigjendurnir urðu fyrir í kjölfarið. Niðurstaða málsins hefði án ef orðið 
önnur, hefði leigufélagið brugðist við ábendingum leigjenda á 
úttektareyðublaðinu í upphafi leigutíma. Sambandið telur því þarft, að teknu 
tilliti til tilgangs og markmiðs frumvarpsins, að almenn úttektarskylda í 
upphafi leigutíma verði lögbundin svo koma megi í veg fyrir tjón síðar á 
leigutfma.

Virðingarfyllst 
SAM BAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

uuojon oragason 
sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs
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