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HØRING - ENDRINGER I HUSLEIELOVEN

Drammen Eiendom KF har fått tilsendt høringsutkast til endringer i husleieloven og vil kom-
mentere følgende punkter i forslaget:

Særskilt fakturering av vannforbruk etter måler (§ 3-1).

Det er et bærende prinsipp i nåværende husleielov at leien skal være forutsigbar for leietaker.
Tjenester som direkte dekker leietakers private forbruk, men leveres gjennom utleier, bør der-
for kunne faktureres separat. Leietaker kan da direkte påvirke kostnaden, men paradoksalt nok
kan utleier i disse tilfellene ikke påvirke kostnaden i samme grad.

I dag er det bare anledning til å fakturere strøm-forbruk etter måler. Forslaget om fakturering
av vannforbruk etter måler er et skritt i riktig retning. Imidlertid bør også renovasjon etter vekt
omfattes av lovendringen. Både vann og renovasjon blir etter dagens lovverk fakturert hus-
eier/utleier. Dette er tjenester som skal dekke leietakers private forbruk. Skal den samfunns-
messige hensikt med stimulering til redusert forbruk oppnås må den enkelte forbruker kunne
faktureres for sitt eget forbruk. Vi har merket ett tilfelle som tydelig illustrerer dette; en dryp-
pende kran i boligen. Etter husleieloven skal leietaker bekoste en slik reparasjon, men om lek-
kasjen er liten er det fristende for leietaker å spare på dette utlegget. Kostnaden ved det unød-
vendig høye vannforbruket må da dekkes av utleier. Resultatet blir et press på husleien.

Drammen Eiendom KF eier en rekke leiligheter i borettslag. Flere borettslag kjøper i dag inn
strøm kollektivt og fakturerer den enkelte andelseier for forbruket sitt. I andre kommuner er
renovasjon etter vekt innført. Vi antar at også andre tjenester kan kjøpes inn på denne måten,
som tv- og it-tjenester. Borettslaget vil da fakturere andelseieren for forbruket. Uten mulighet
til viderefakturering vil da utleier kunne komme til å dekke leietakers private forbruk. Dette gir
ingen oppfordring til redusert forbruk, og skaper et press på leienivået.

Vi foreslår at loven gir hjemmel for å fakturere separat alle tjenester som kun dekker leietakers
private forbruk og er målbare.



Boligutleie til vanskeligstilte (§§ 11-1 og 11-2)

Departementet har i sin vurdering lagt stor vekt på leietakers rett til en bolig, men har i mindre
grad kommentert samme leietakers plikt til å følge lov og inngåtte avtaler. Et avtaleforhold skal
være tosidig. Det absolutte flertall av våre leietakere er lojale og pliktoppfyllende leietakere.
Det er kun et mindretall som har vanskeligheter med å respektere avtaler. Korttidskontrakter
har vært et virkemiddel overfor leietakere som viser sviktende vilje  til å følge regelverket, som
ved ordensproblemer og leierestanser (sviktende evne løses på andre måter).

Vi ser det som et viktig prinsipp at man ikke skal kunne skaffe seg rettigheter ved negativ
adferd. Kommunale utleiere kommer her i en annen situasjon enn private utleiere. Den private
utleier har ingen utleieplikt, og kan avvise en leietaker som tidligere har voldt problemer. Den
kommunale utleier kan ikke uten videre avvise leietakere pga sosialtjenestelovens pålegg om å
skaffe bolig til vanskeligstilte. Vi er enige i at korttidskontrakter skal være et unntak, men er
betenkt over en for snever adgang. Det bør være tillatt med gjentatte korttidskontrakter når
dette er begrunnet i forhold som leietakeren selv kan påvirke positivt. Et eksempel er ved ned-
betaling av leierestanser. Mens restansen betales ned må det kunne gis korttidskontrakter. Når
restansen er betalt kan det gis ordinær 3-års kontrakt. Kontraktsforholdet er ment å gi en sterk
oppfordring til å holde nedbetalingsavtalen. Hvis restansen oppsto under et tidligere leieforhold
kan manglende betaling ikke brukes som begrunnelse for begjæring om fravikelse. Det eneste
sanksjonsmiddel som da gjenstår er korttidskontrakt.

Tilsvarende gjelder ved ordensforstyrrelser. Hvis leietaker retter seg etter regelverket kan det
gis 3-års kontrakt. Hvis ikke må det kunne gis gjentatte korttidskontrakter til leietaker igjen
retter seg etter regelverket. Uten slik adgang kan det bli en unødvendig belastning i rettsappa-
ratet å få avsluttet vanskelige leieforhold. Betalingsproblemer berører sjelden naboene, men
ved ordensforstyrrelser må hensynet til naboer også veie tungt.
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