
6. útgáfa 

Staðfesting móttöku  
Dags.______________ 

 
UMSÓKN UM HÚSALEIGUBÆTUR 
samkvæmt lögum um húsaleigubætur nr. 138/1997 

 
 
• Umsókn um húsaleigubætur skal ávallt skila til þess sveitarfélags þar sem umsækjandi á 

lögheimili. 
• Þurfi umsækjandi á upplýsingum að halda um rétt sinn til húsaleigubóta eða annað sem 

tengist greiðslu þeirra skal hann hafa samband við sveitarfélagið þar sem hann á lögheimili. 
• Leigjandi sem leigir íbúðarhúsnæði til búsetu og á þar lögheimili á rétt á húsaleigubótum. 
• Námsmaður getur átt rétt á húsaleigubótum þótt hann eigi aðsetur í öðru sveitarfélagi en því 

sem lögheimili hans er skráð.  
• Sveitarfélagi er heimilt að greiða húsaleigubætur til leigjanda sem búa þarf tímabundið í öðru 

sveitarfélagi vegna veikinda. 
 

 
 
 
Nafn umsækjanda ______________________________________ Kennitala ___________________ 
(Skal vera hið sama og nafn umsækjanda samkvæmt leigusamningi) 
 
 
Lögheimili____________________________________Sveitarfélag___________________________ 
 
 
 
Aðsetur______________________________________Sveitarfélag___________________________ 
(ef annað en lögheimili – á aðeins við um námsmenn) 
 
 
Heimasími/GSM_____________________ Vinnusími________________________ 
 
Lýsing á leiguhúsnæðinu 
 
 
Staðsetning____________________________ Stærð í m2 _________ Fjöldi herbergja _______ 
 
 
Móttakandi greiðslu húsaleigubóta 
 
1 Leigjandi 1 Leigusali 
 
Greiðsla húsaleigubóta óskast lögð inn á eftirfarandi bankareikning: 
 
Banki/útibú nr.___________ Tegund reiknings__________ Nr. reiknings ____________ 
 
 
Fyllið út eftirfarandi ef leigusali er móttakandi greiðslu húsaleigubóta: 
 
 
Nafn leigusala_______________________________________ Kennitala_____________________ 
 
 
Heimilisfang_______________________________________ 
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Umsókn fylgir: 
1 Frumrit þinglýsts húsaleigusamnings á staðfestu samningseyðublaði 
1 Íbúavottorð frá Þjóðskrá Íslands fyrir viðkomandi leiguíbúð 
1 Staðfest ljósrit skattframtals síðasta árs allra þeirra sem eiga lögheimili/aðsetur í íbúðinni 
1 Launaseðlar þeirra sem búa í íbúðinni fyrir síðustu þrjá mánuði eða upplýsingar um reiknað 

endurgjald vegna sjálfstæðrar starfsemi 
1 Staðfesting skóla um nám barna umsækjenda 20 ára og eldri 
 
 
Ég, undirrituð/-aður, lýsi því hér með yfir að hvorki ég né annar sem býr með mér í íbúðinni 
nýtur réttar til vaxtabóta né er skyldmenni leigusala sem býr í sama húsi í beinan legg eða 
kjörbarn, fósturbarn, systkini, barn þess eða tengdaforeldri. 
 
Aðrar upplýsingar sem umsækjandi óskar eftir að koma á framfæri: ___________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Ég, undirrituð-/aður, sæki hér með um húsaleigubætur samkvæmt lögum um húsaleigubætur, 
nr. 138/1997. Jafnframt lýsi ég yfir að allar tilgreindar upplýsingar eru réttar. Ég skuldbind mig 
til að tilkynna sveitarfélaginu þegar í stað um sérhverjar þær breytingar á högum mínum og 
heimilisaðstæðum eða öðrum atriðum sem áhrif geta haft á rétt minni til húsaleigubóta og 
bótafjárhæð. 
 
Mér er kunnugt um ákvæði 17. gr. laga um húsaleigubætur, nr. 138/1997, varðandi viðurlög við 
brotum á lögunum og skyldu til endurgreiðslu með 15% álagi hafi ég ranglega fengið bætur, of 
háar bætur eða bætur fyrir lengra tímabil en er réttmætt. 
 
Undirskrift umsækjanda 

 
_______________________________________ ___________________________ 
Nafn Kennitala 
 
Við undirrituð sem búum í leiguíbúðinni veitum hér með sveitarfélaginu fullt og ótakmarkað 
umboð til þess að afla upplýsinga um tekjur okkar og eignir hjá skattayfirvöldum. 
 
_______________________________________ ___________________________ 
Nafn Kennitala 
 
_______________________________________ ___________________________ 
 
 
_______________________________________ ___________________________ 
 
 
 
Ákvörðun félagsmálanefndar um bótarétt 
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