
 

 

         Umsókn móttekin þ. _______ 2020 

 

 

 

 

Umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning 
Skv. lögum um húsnæðisbætur nr. 75/2016 og reglum Sveitarfélags Árborgar um sérstakan húsanæðisstuðning 

 

 

 

Nafn umsækjanda________________________________________________ kt .______________________________ 

(skal vera sama og nafn leigjanda íbúðarhúsnæðis samkvæmt leigusamningi) 

 

Lögheimili___________________________________________________ Sveitarfélag _______________________ 

 

Aðsetur_____________________________________________________ Sveitarfélag _______________________ 
(á aðeins við um námsmenn ef aðsetur er annað en  lögheimili) 

 

Heimasími___________________                              Vinnusími / GSM________________________ 

 

   Netfang__________________________________________ 

 

Lýsing hins leigða húsnæðis 

 

Staðsetning____________________  stærð í fm___________  fjöldi herbergja___________________ 

 

Heimilismenn: 

 

 1     2     3     4 eða fleiri 

 

Þar af börn yngri en 18 ára:  1     2     3     4 eða fleiri 

 

Greiðsla húsaleigubóta  óskast  lagðar inn á eftirfarandi bankareikning 
 

Nafn banka__________________________________útibú________________________ 

 

Höfuðbókarnúmer      03         05        13        14         15        18          26    

 

Reikningsnúmer___________________  

 

Við undirritun umsóknar veita umsækjandi og aðrir heimilismenn, 18 ára og eldri, 

félagsþjónustu Árborgar heimild til að afla upplýsinga frá opinberum aðilum, svo sem 

Vinnumálastofnun, skattyfirvöldum, Þjóðskrá Íslands, Lánasjóði íslenskra námsmanna og 

sýslumönnum.  Sama gildir um heimild til að afla upplýsinga frá öðrum aðilum, svo sem 

viðurkenndum menntastofnunum innan hins almenna menntakerfis og leigusölum 

íbúðarhúsnæðis, sem nauðsynlegar eru við afgreiðslu umsóknar.  Hið sama á við um 

öflun nauðsynlegra upplýsinga frá sambærilegum aðilum erlendis þegar við á. 

 
 

 

 

Berist umsókn til félagsþjónustu Árborgar síðar en 20. þess mánaðar sem sótt er 

um sérstakan húsnæðisstuðning er ekki ábyrgst að greitt verði næstu mánaðamót. 

 

 

SNÚ  →  → 
 



Sé umsókn ófullnægjandi eða henni fylgja ekki nauðsynleg gögn koma bætur ekki til greiðslu.  Berist 

hins vegar fullnægjandi gögn innan næstu 45 daga miðast réttur bóta við dagsetningu umsóknar.  

Renni húsaleigusamningur úr gildi á almanaksárinu og umsækjandi óskar áfram eftir sérstökum 

húsnæðisstuðningi, skal leggja fram nýjan húsaleigusamning og önnur gögn eigi síðar en 20. þess 

mánaðar sem nýr leigusamningur tekur gildi. 

 

Ég undirrit/-uð/-aður lýsi því hér með yfir að hvorki ég né nokkur annar sem býr með mér í íbúðinni 

nýtur réttar til vaxtabóta eða 

einhver heimilismanna er eigandi viðkomandi íbúðarhúsnæðis; hið sama á við þegar eigandi 

íbúðarhúsnæðisins er lögaðili, enda hafi heimilismaður, maki hans eða sambúðarmaki þar ráðandi 

stöðu vegna eignar- eða stjórnunaraðildar; einstaklingur telst hafa ráðandi stöðu í þessu sambandi 

ef hann einn eða ásamt maka, sambúðarmaka, börnum, foreldrum, systkinum, öðrum nákomnum 

ættingjum eða heimilismanni, einum eða fleiri, á samtals 50% hlut eða meira í viðkomandi lögaðila. 

 

Aðrar upplýsingar er umsækjandi óskar að koma á framfæri________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Ég undirrit/-uð/-aður  sæki hér með um sérstakan húsnæðisstuðning samkvæmt lögum nr. 75/2016 um 

húsnæðisbætur og reglum sveitarfélagsins um sérstakan húsnæðisstuðning, jafnframt lýsi ég yfir að 

allar upplýsingar eru  réttar.  Ég lofa að tilkynna sveitarfélaginu þegar í stað um sérhverjar breytingar 

á högum mínum og heimilisaðstæðum og öðrum þeim atriðum er áhrif geta haft á rétt minn til 

sérstaks húsnæðisstuðnings og bótafjárhæð. 

Mér er kunnugt um ákvæði 27.gr. laga um húsaleigubætur nr. 75/2016, varðandi viðurlög við brotum á 

lögum og skyldu til endurgreiðslu með 15% álagi hafi ég ranglega fengið bætur eða of háar eða fyrir 

of langt tímabil. 

 

Ég undirrit/-uð/-aður heimila hér með sveitarfélaginu að afla upplýsinga um tekjur og eignir 

mínar hjá skattayfirvöldum. 
 

 

Selfossi  ______                     2020 

 

 

 

_______________________________________ 

Undirskrift umsækjanda 
 

 

 

 

Ég/við undirrituð/-aður/-aðir er búum í leiguíbúðinni ásamt umsækjanda veitum hér með 

sveitarfélaginu fullt og ótakmarkað umboð til þess að afla upplýsinga um tekjur okkar og eignir 

hjá skattayfirvöldum. 
 

 

______________________________________   ______________________________________ 

Undirskrift       Undirskrift 

 

______________________________________   ______________________________________ 

Undirskrift       Undirskrift 

 


