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UMSÓKN UM HÚSALEIGUBÆTUR 

 
1. Umsækjandi. 

Skal vera sama og nafn leigjanda íbúðarhúsnæðis skv. Leigusamningi 

 

___________________________________  __________________________ 

Nafn       Kennitala 

___________________________________  __________________________ 

Lögheimili      Sveitarfélag 

___________________________________  __________________________ 

Aðsetur (námsmaður með aðsetur í öðru sveitarfélagi) Sveitarfélag 

____________   __________________  ____________________ 

Heimasími    Farsími/vinnusími  netfang 

 

2. Upplýsingar um leiguhúsnæði 

_____________________   _______________  _____________ 

Staðsetning     stærð í fermetrum  Fjöldi herbergja 

 

3. Atvinnustaða umsækjanda 

Atvinnustaða umsækjanda 

Í vinnu     atvinnulaus    nemi  heimavinnandi öryrki   ellilífeyrisþegi 

Atvinnustaða maka 

Í vinnu     atvinnulaus    nemi  heimavinnandi öryrki   ellilífeyrisþegi 

 

4. Upplýsingar um bankareikning 

Óskað er eftir að húsaleigubætur verði lagðar inn á bankareikning: 

________________________  _________________ 

Nafn reikningseigenda    Kennitala 

 

________  __________  ______________ 

Útibú nr.  Höfuðbók  Númer reiknings 

 

5. Fylgigögn 

Umsókninni fylgir: 

 Frumrit þinglýsts húsaleigusamnings á staðfestu samningseyðublaði 

 Íbúðavottaorð frá Þjóðskrá Íslands 

 Staðfest ljósrit skattframtals síðasta árs allra þeirra sem lögheimili/aðsetur eiga í íbúðinni 

 Launaseðlar þeirra er í íbúðinni búa fyrir síðustu þrjá mánuði eða upplýsingar um reiknað 

endurgjald vegan sjálfstæðrar starfsemi 

 Staðfesting skóla um nám barna umsækjenda 20 ára og eldri 
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6. Aðrar upplýsingar er umsækjandi óskar að koma á framfæri 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Undirskriftir 

Ég/við undirrituð er búum í leiguíbúðinn veitum hér með sveitarfélaginu fullt óg ótakmarkað umboð 

til þess að afla upplýsinga um tekjur okkar og eignir hjá skattayfirvöldum 

________________________  _________________ 

Undirskrift umsækjanda   kennitala 

________________________  _________________ 

Undirskrift annarra íbúa  kennitala 

________________________  _________________ 

Undirskrift annarra íbúa  kennitala 

 

Ég Undirrituð/aður lýsi því hér með yfir að hvorki ég ne nokkur annr sem býr með mér í íbúðinni 

nýtur réttar til vaxtabóta ne er skyldmenni leigusala sem býr í sama húsi, í beinan legg eða kjörbarn, 

fósturbarn, systkini, barn þeirra eða tengdaforeldri. 

Ég undirritað/aður sæki herm með um húsaleigubætur samkvæmt lögum nr. 138/1997 um 

húsaleigubætur.  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 og öðrum þeim atriðum er áhrif geta haft á rétt minn til húsaleigubóta og 

bótafjárhæð. 

Mér er kunnugt um ákvæði 17. gr. laga um húsaleigurbætur nr. 138/1997, varðandi viðurlög við 

brotum á lögum og skyldum til endurgreiðlsu með 15% álagi hafi ég ranglega fengið bætur eða of 

háar eða fyrir of langt tímabil 

 

____________________________ 

Undirskirft umsækjanda 

_____________________     ___________________________ 

Undirskrift annarra íbúa     Undirskrift annarra íbúa 

 

Útfyllist af starfsmanni hreppsins 

Mótekið dagsetn.:________________________     Starfsmaður: _____________________ 

 

Ákvörðun hreppsnefndar um bótarétt: 


