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UMSÓKN UM SÉRSTAKAN HÚSNÆÐISSTUÐNING  
Sbr. lög um húsnæðisbætur nr. 75/2016 og reglum Skóla- og Velferðarþjónustu 

Árnesþings um sérstakan húsnæðisstuðning 

 
 

 

Nafn umsækjanda __________________________________________  Kennitala _________________ 

(skal vera sama og nafn leigjanda íbúðarhúsnæðis samkvæmt leigusamningi) 

 

Lögheimili _____________________________________  Sveitarfélag __________________________ 

 

Heimasími _____________________ Vinnusími/GSM _________________________ 

 

Netfang _________________________________________________________________ 

 

 

Greiðsla sérstaks húsnæðisstuðning óskast lögð inn á eftirfarandi bankareikning (ath. verður að 

vera á kennitölu umsækjanda). 

 

 

banki/útibú nr. _________________________ tegund reiknings _______ nr. reiknings ____________ 

 

 

Veflykill skattframtals: __________________________ 

 

Aðrir heimilismenn: 

 
Nafn:     Kennitala: 

 

________________________________ ________________________________ 

 

________________________________ ________________________________ 

 

________________________________ ________________________________ 

 

________________________________ ________________________________ 

 
Ég undirrituð/-aður lýsi  hér með yfir að samþykki mitt liggur fyrir hjá vinnumálastofnun um að 

Hveragerðisbæ sé heimilt að sækja allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru við afgreiðslu umsóknar 

minnar  um sérstakan húsnæðisstuðning.  

Ég undirrituð/-aður sæki hér með um sérstakan húsnæðisstuðning skv. reglum Skóla- og velferðarþjónustu 

Árnesþings um sérstakan húsnæðisstuðning, jafnframt lýsi ég því yfir að allar tilgreindar upplýsingar eru 

réttar.  Ég  skuldbind  mig til 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 sérstakra 

húsnæðisbóta og bótafjárhæð.   

 

 

_______________________________ 

Dagsetning 

 

_______________________________________________________ 

Undirskrift umsækjanda 
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Ég/við undirrituð 18 ára og eldri er búum í leiguíbúðinni veitum hér með sveitarfélaginu fullt  og 

ótakmarkað umboð til þess að afla tilskilinna upplýsinga hjá Vinnumálastofnun, skattayfirvöldum, 

Þjóðskrá Íslands, LÍN, sýslumönnum og öðrum opinberum aðilum sem nauðsynlegar eru við 

afgreiðslu umsóknar.  Hið sama á við um öflun upplýsingar frá sambærilegum aðilum erlendis. 

 

 

____________________________________________________ _____________ 

Undirskrift umsækjanda      kennitala 

 

____________________________________________________ _____________ 

Undirskrift annarra íbúa      kennitala 

 

____________________________________________________ _____________ 

Undirskrift annarra íbúa      kennitala 

 

____________________________________________________ _____________ 

Undirskrift annarra íbúa      kennitala 

 

 

Vinsamlega athugið: 

Samkvæmt reglum Skóla- og Velferðarþjónustu Árnesþings um sérstakan húsnæðisstuðning, þarf 

umsækjandi að uppfylla eftirtalin skilyrði: 

  

1.Réttur umsækjanda til húsnæðisbóta á grundvelli laga nr. 75/2016 um húsnæðisbætur skal hafa verið   

staðreyndur. 

2.Umsækjandi skal vera orðinn 18 ára á umsóknardegi og eiga lögheimili í sveitarfélagi á starfssvæði 

Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings  þegar sótt er um. 

3.Leiguhúsnæði skal vera í sveitarfélagi á starfssvæði Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings  nema um 

sé að ræða húsnæði fyrir 15-17 ára börn, sbr. 8. gr. reglna þessara.  

4.Staða umsækjanda verður að vera metin að lágmarki til sex stiga, þar af að lágmarki til tveggja stiga 

hvað varðar félagslegar aðstæður, sbr. matsviðsmið í fylgiskjali með reglum þessum. 

5.Samanlagðar tekjur umsækjanda og annarra heimilismanna, 18 ára og eldri, séu undir efri tekjumörkum 

samkvæmt 5. gr. reglna þessara. 

6.Samanlagðar eignir umsækjanda og annarra heimilismanna, 18 ára og eldri, á síðastliðnu ári séu ekki 

hærri en 5.126.000 kr. 

 


