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Reykjavík, 18. janúar 2016

Athugasemdir Félagsbústaða hf. við frumvarp til laga um breytingar á húsaleigulögum, nr. 36/1994, 
með síðari breytingum. Þingskjal 545, mál 399. 

Bókun Borgarráðs

Borgarráð fjallaði um málið á fundi sínum 18. janúar 2016 og samþykkti eftirfarandi bókun:

„Reykjavíkurborg styður þá stefnu sem fram kemur í fyrirliggjandi húsnæðisfrumvörpum um upptöku 
húsnæðisbóta og uppbyggingu almennra íbúða sem byggðar verði upp með stofnframlögum ríkis og 
sveitarfélaga. Frumvörpin eru í samræmi við stefnu borgarinnar um fjölbreyttari og öruggari 
húsnæðismarkað, jafnræði milli þeirra sem leigja og eiga og með réttri framkvæmd geta þau stutt við 
metnaðarfulla uppbyggingaráætlun borgarinnar á leigu- og búseturéttaríbúðum. Þá getur stefnan 
sem í frumvörpunum felast orðið mikilvægur þáttur í að tryggja húsnæðiskostnaður verði 
viðráðanlegur fyrir alla tekjuhópa. Þar ætti þó að skoða vandlega að lækka mætti leigu í almennum 
íbúðum með því að lengja endurgreiðslutíma lána þeirra, en hægja frekar á uppbyggingu 
húsnæðismálasjóðs eftir fjörtíu ár. Borgarráð áréttar jafnframt ábendingar og umsagnir 
fjármálaskrifstofu, velferðarsviðs borgarinnar og Félagsbústaða sem fela í sér mikilvægar ábendingar 
sem taka þarf mið af til að markmið frumvarpanna náist".

Umsögn Félagsbústaða

Félagsbústaðir hf. er félag sem ekki er rekið í hagnaðarskyni. Eigandi þess er Reykjavíkurborg og 
sinnir félagið þeirri skyldu sveitarfélagsins að útvega íbúum þess húsnæði, sem ekki eru færir um það 
sjálfir. Félagið á og rekur um 5% af öllum íbúðum í Reykjavík. Fyrirhugaðar breytingar á 
húsaleigulögum, samkvæmt ofangreindu frumvarpi, munu hafa áhrif á starfsemi félagins.

Að nokkru leyti hefur verið tekið tillit til stærstu athugasemda umsagnaraðila frá fyrri útgáfu 
frumvarpsins en þær vörðuðu:

□ heimild til að víkja frá einstökum atriðum laganna með samningi við sérstakar aðstæður
□ greiðslu bóta beint til leigusala

Umsagnaraðili gerir athugasemdir við eftirfarandi greinar frumvarpsins.

2. gr -  Þrátt fyrir að í þessari útgáfu frumvarpsins sé að nokkru leyti komið til móts við þarfir 
Félagsbústaða hvað varðar heimildir til að víkja frá einstökum atriðum húsaleigulaga með samningi, 
er ljóst að svigrúm til slíks hefur verið takamarkað verulega. Umsagnaraðili áttar sig ekki á því hvaða 
tilgangi það þjónar og veit ekki til þess að heimildir til samninga hafi verið misnotuð af þeim sem hafa 
leyfi að semja sig frá lögunum.

7. gr - Erfitt getur verið fyrir leigusala að sýna fram á að tilkynning sem send er með rafrænum hætti 
sé „tæknilega aðgengileg móttakanda...". Trúlega er eina leiðin að fara fram á rafræna staðfestingu 
á mótttöku rafrænnar orðsendingar. Berist móttökustaðfesting ekki frá móttakanda þarf að senda 
orðsendinguna með ábyrgðarpósti.



12. gr - Eðli málsins samkvæmt er mjög erfitt fyrir leigusala að tryggja virkni eldvarna hjá leigutaka 
þar sem verulegar líkur eru á að slökkvitæki séu tæmd að ástæðulausu og/eða batterí tæmist/séu 
fjarlægð úr reykskynjurum án þess að slíkt sé tilkynnt til leigusala. Komi upp eldur í íbúð og 
eldvarnarbúnaður, sem þó er til staðar, virkar ekki af ofangreindum ástæðum, kann leigutaki engu að 
síður að krefja leigusala um bætur á grundvelli óvirks búnaðar. Eðlilegt væri að leigusali tryggi að 
elvarnir virki þegar íbúð er afhent en leigutaki sjái um viðhald og tryggi virkni þeirra á leigutíma.

27. gr - Að mati umsagnaraðila er lengd uppsagnarfrests leigusala of langur m.v. að leiga hafi aðeins 
staðið yfir í 12 mánuði. Eðlilegra væri að miða við 1/3 af leigutíma en að lágmarki 3 mánuði og að 
hámarki 12 mánuði.

31. gr - Í neyðartilfellum þarf að vera hægt að rifta leigusamningum tafarlaust ef leigutaki uppfyllir 
ekki lengur „lögmæt og málefnaleg skilyrði" t.a.m. notar áfengi/fíkniefni á áfangaheimili þeirra sem 
nýlega hafa komið úr áfengis- eða fíkniefnameðferð.

Félagið gerir ekki fleiri athugasemdir við frumvarpið á þessu stigi.

Virðingarfyllst,

Framkvæmdastjóri Félagsbústaða hf. 
Auðun Freyr Ingvarsson


