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laga um húsa leigu bæt ur er að lækka hús næð is kostn að 
lágra leigj enda og draga úr að stöðumun á hús næð is mark-
Sveit ar fé lög ann ast fram kvæmd húsa leigu bóta kerf is ins 
er fjár magn að af þeim og Jöfn un ars jóði sveit ar fé laga. 

reikn ing húsa leigu bóta er tek ið mið af leigu fjár hæð, tekj um, 
að frá dregn um skuld um og fram færslu barna. Sveit ar fé-
ast af greiðslu og út borg un húsa leigu bóta og ber leigu-

taka að skila um sókn um til síns lög heim il is sveit ar fé lags. 

ir eiga rétt á húsa leigu bót um? 
end ur sem leigja íbúð ar hús næði til bú setu og eiga þar 
ili eiga rétt á húsa leigu bót um. Er lend ir rík is borg ar ar með 
ili hér á landi hafa sama rétt til húsa leigu bóta. Íbú ar í 

búð um sem eru á veg um sveit ar fé lag anna sjálfra eiga einn-
ig rétt á húsa leigu bót um. 

hús næði 
leigu bæt ur greið ast ein ung is vegna íbúð ar hús næð is. Með 
hús næði er átt við venju lega og full nægj andi heim il is að-
eru lág marks skil yrði a.m.k. eitt svefn her bergi ásamt sér-
eða eld un ar að stöðu og sér snyrt ingu og bað að stöðu, 
in sé ósam þykkt. Húsa leigu bæt ur greið ast al mennt ekki 
leigu á ein stak lings her bergj um eða ef eld hús og snyrt ing 
eig in leg með fleir um. Sé leigu í búð í skráðu at vinnu hús-
svo sem versl un ar- eða iðn að ar hús næði, þá á leigj andi 
á húsa leigu bót um. Mið að er við skrán ingu um gerð hús-

is í fast eigna skrá Fast eigna mats rík is ins. 

menn und an þegn ir skil yrði um lög heim ili 
menn eru und an þegn ir skil yrði um lög heim ili. Dvelj ist mað-
lend is við nám utan þess sveit ar fé lags þar sem hann á lög-
nám ið hófst og hann á þar skráð að set ur get ur við kom-
rétt til húsa leigu bóta. Á þetta við t.d. þeg ar náms menn 
landi stunda nám á höf uð borg ar svæð inu. Um sókn um 
skal þá send því sveit ar fé lagi þar sem náms mað ur á lög-
ili óháð að setri. 

Her bergja leiga – sér regl ur vegna íbúa á sam býl um og 
náms manna á stúd enta görð um/heima vist um 
Fatl að ir ein stak ling ar sem sann an lega búa til lengri tíma á 
sam býl um og greiða þar húsa leigu eiga rétt á húsa leigu bót um 
þótt hluti hins leigða rým is sé sam eig in leg ur eins og eld un ar að-
staða, stofa og jafn vel bað her bergi. Leigu samn ing ur er þá gerð-
ur við hvern og einn íbúa um hluta sam býl is ins. 

Náms menn á fram halds- og há skóla stigi sem leigja her bergi á 
heima vist eða á stúd enta görð um með sam eig in leg um að gangi 
að eld un ar að stöðu, stof um og bað her bergj um eiga rétt til húsa-
leigu bóta. Í þess um til vik um telst að staða þeirra „íbúð ar hús-
næði“. Leigu samn ingi er þá þing lýst á við kom andi her bergi. Und-
an þága þessi gild ir ekki um náms menn sem leigja her bergi „úti í 
bæ“ eða hluta af íbúð á frjáls um leigu mark aði. 

Um sókn ar eyðu blað og hverj ir taka við um sókn? 
Um sókn um húsa leigu bæt ur skal rit uð á sér stakt um sókn ar eyðu-
blað. Eyðu blað þetta ligg ur m.a. frammi hjá fé lags þjón ustu sveit-
ar fé laga og er á heima síðu ráðu neyt is ins (felagsmal ara du neyti.is 
> hús næð is mál > húsa leigu bæt ur). Út fylltri um sókn skal skil að til 
fé lags þjón ustu sveit ar fé lags þar sem um sækj andi á lög heim ili. Í 
sum um sveit ar fé lög um eins og í Reykja vík og á Ak ur eyri hafa 
sveit ar fé lög in lát ið út búa sér stök um sókn ar eyðu blöð. 

Um sókn ar frest ur og gild is tími um sókn ar 
Um sókn um húsa leigu bæt ur skal hafa borist sveit ar fé lagi eigi síð-
ar en 16. dag fyrsta greiðslu mán að ar. Ef um sókn berst seinna 
verða húsa leigu bæt ur ekki greidd ar vegna þess mán að ar. Sé um-
sókn ófull nægj andi eða henni fylgja ekki nauð syn leg gögn koma 
bæt ur ekki til greiðslu í næsta mán uði á eft ir. Ber ist hins veg ar 
full nægj andi gögn innan næstu tveggja mánaða mið ast rétt ur til 
bóta við dag setn ingu um sókn ar. Sækja þarf um húsa leigu bæt ur 
fyr ir hvert alm an aks ár og gild ir um sókn in til árs loka. 

Um sækj andi húsa leigu bóta 
Um sókn ar eyðu blað um húsa leigu bæt ur ger ir að eins ráð fyr ir ein-
um um sækj anda svo húsa leigu bæt ur greið ast ein ung is til eins 
íbúa leigu í búð ar. Leigj end ur verða því að koma sér sam an um 
það hverj um skuli greiða bæt urn ar. Leigj end ur geta einnig val ið 
þá leið að bæt ur renni beint til leigu sala. All ir íbú ar, 18 ára og 
eldri, hins leigða hús næð is þurfa að skrifa und ir um sókn ar eyðu-
blað ið. 

● Hvað eru húsa leigu bæt ur 

● Hverj ir eiga rétt á 
húsa leigu bót um 

● Hvaða áhrif hef ur 
fjöl skyldu stærð 

● Hver eru áhrif tekna og 
eigna á fjár hæð bóta 

● Hvar má sækja um 
hús leigu bæt ur 

Hvað eru húsa leigu bæt ur? 

Mark mið laga um húsa leigu bæt ur er að lækka hús næð is kostn að 

Náms menn og íbú ar á sam býl um 

Hvern ig fást húsa leigu bæt ur greidd ar? 
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Náms menn und an þegn ir skil yrði um lög heim ili

Um sókn ar eyðu blað og hverj ir taka við um sókn?

Mark mið laga um húsa leigu bæt ur er að lækka hús næð is kostn að 
tekju lágra leigj enda og draga úr að stöðumun á hús næð is mark-
aðn um. Sveit ar fé lög ann ast fram kvæmd húsa leigu bóta kerf is ins 
en kerf ið er fjár magn að af þeim og Jöfn un ars jóði sveit ar fé laga. 
Við út reikn ing húsa leigu bóta er tek ið mið af leigu fjár hæð, tekj um, 
eign um að frá dregn um skuld um og fram færslu barna. Sveit ar fé-
lög ann ast af greiðslu og út borg un húsa leigu bóta og ber leigu-
taka að skila um sókn um til síns lög heim il is sveit ar fé lags.

Hverj ir eiga rétt á húsa leigu bót um?
Þeir leigj end ur sem leigja íbúð ar hús næði til bú setu og eiga þar 
lög heim ili eiga rétt á húsa leigu bót um. Er lend ir rík is borg ar ar með 
lög heim ili hér á landi hafa sama rétt til húsa leigu bóta. Íbú ar í 
leigu í búð um sem eru á veg um sveit ar fé lag anna sjálfra eiga einn-
ig rétt á húsa leigu bót um.

Íbúð ar hús næði
Húsa leigu bæt ur greið ast ein ung is vegna íbúð ar hús næð is. Með 
íbúð ar hús næði er átt við venju lega og full nægj andi heim il is að-
stöðu og eru lág marks skil yrði a.m.k. eitt svefn her bergi ásamt sér-
eld húsi eða eld un ar að stöðu og sér snyrt ingu og bað að stöðu, 
þótt íbúð in sé ósam þykkt. Húsa leigu bæt ur greið ast al mennt ekki 
vegna leigu á ein stak lings her bergj um eða ef eld hús og snyrt ing 
er sam eig in leg með fleir um. Sé leigu í búð í skráðu at vinnu hús-
næði, svo sem versl un ar- eða iðn að ar hús næði, þá á leigj andi 
ekki rétt á húsa leigu bót um. Mið að er við skrán ingu um gerð hús-
næð is í fast eigna skrá Fast eigna mats rík is ins.

Náms menn und an þegn ir skil yrði um lög heim ili
Náms menn eru und an þegn ir skil yrði um lög heim ili. Dvelj ist mað-
ur hér lend is við nám utan þess sveit ar fé lags þar sem hann á lög-
heim ili er nám ið hófst og hann á þar skráð að set ur get ur við kom-
andi átt rétt til húsa leigu bóta. Á þetta við t.d. þeg ar náms menn 
utan af landi stunda nám á höf uð borg ar svæð inu. Um sókn um 
bæt ur skal þá send því sveit ar fé lagi þar sem náms mað ur á lög-
heim ili óháð að setri.

Mark mið laga um húsa leigu bæt ur er að lækka hús næð is kostn að 

Náms menn und an þegn ir skil yrði um lög heim ili



Gerð ar eru ít ar ar kröf ur um hvaða að ur skerða húsa bæt ur í um mán uði um 1% af árs-

 

1. Ef um eða ein hver ann ar sem í hús næð inu með 
leg fylgi gögn þurfa fylgja 

um sókn inni. 
1. Fylgja þarf húsa leigu samn ing ur til a.m.k. sex mán aða og þarf 
leigu samn ing ur inn að bera með sér að hon um hafi ver ið þing-
lýst. 

2. Stað fest ljós rit af skatt fram töl um þeirra sem lög heim ili og bú-
setu eiga í íbúð inni. 

3. Launa seðl ar þeirra sem lög heim ili og bú setu eiga í íbúð inni 
fyr ir þrjá síð ustu mán uði og upp lýs ing ar um reikn að end ur-
gjald vegna sjálf stæðr ar starf semi ef um slíkt er að ræða. 

4. Stað fest ing skóla um nám barna um sækj enda sem eru 20 
ára og eldri og stunda skóla nám í sex mán uði eða leng ur á 
ár inu. 

5. Íbúa vott orð frá Þjóðskrá, Borgartúni 24, 105 Reykjavík, fyr ir 
við kom andi íbúð. 

Hafi sveit ar fé lag bein an að gang að upp lýs ing um rík is skatt stjóra 
um tekj ur og eign ir um sækj enda, þ.m.t. upplýsingar um stað-
greiðslu, get ur það ákveð ið að um sækj andi þurfi ekki að leggja 
fram af rit af skatt fram tali né launa seðl um að því til skildu að sveit-
ar fé lag ið hafi feng ið fullt um boð frá um sækj end um til að afla 
þeirra upp lýs inga hjá skatt yf ir völd um. Það sama á við um íbúa-
vott orð frá Þjóðskrá. 

Þing lýs ing húsa leigu samn ings 
Þing lýsa ber húsa leigu samn ingi. Frum rit leigu samn ings er af hent 
emb ætti sýslu manns í því um dæmi sem fast eign in er stað sett. 
Ekki er þó skylt að þing lýsa leigu samn ingi vegna íbúð ar í eigu 
sveit ar fé laga eða fé laga sem eru að öllu leyti í eigu sveit ar fé-
laga. 

Leigu fjár hæð 
Leigu fjár hæð sú sem lögð er til grund vall ar út reikn ingi fjár hæð ar 
bóta er hin beina greiðsla fyr ir leigu af not af hús næði. Aðr ar 
greiðsl ur sem leigj anda ber að greiða fyr ir vatn, hita og raf magn 
telj ast því ekki til leigu fjár hæð ar sam kvæmt lög un um. 

Grunn fjár hæð ir og út reikn ing ur húsa leigu bóta 
Grunn fjár hæð á hverja íbúð er 13.500 kr. Við bætur vegna barna 
er 14.000 kr. vegna fyrsta barns, 8.500 kr. vegna ann ars barns 
og 5.500 kr. vegna þriðja barns. Börn þurfa að hafa lög heim ili í 
hinu leigða hús næði. Að auki koma 15% þess hluta leigu fjár hæð-
ar sem ligg ur á milli 20.000 og 50.000 kr. leigu. Húsa leigu bæt ur 
geta mest orð ið 46.000 kr. á mán uði, þó aldrei hærri en 50% af 
leigu fjár hæð. 

Tekj leigu hverj 
tekj um um fram 2 millj. kr. Með tekj um er átt við sam an lagð ar 
heild ar tekj ur allra þeirra sem lög heim ili eða að set ur eiga í við kom-
andi leigu hús næði og eru þá tekj ur barna um sækj anda 20 ára og 
eldri með tald ar nema við kom andi stundi skóla nám í sex mán uði 
eða leng ur á ár inu. Und an þegn ar eru al manna trygg inga bæt ur frá 
Trygg inga stofn un rík is ins, húsa leigu bæt ur fyrra árs og þær tekju-
greiðsl ur sem eru und an þegn ar skatti. 

Eign ir skerða húsa leigu bæt ur séu þær sam an lagð ar, að frá-
dregn um skuld um, hærri en 4.660.142 kr. Skulu þá 25% þeirr ar 
fjár hæð ar sem um fram er bæt ast við þær tekj ur sem not að ar eru 
til út reikn ings húsa leigu bóta. Við mið un ar fjár hæð in tek ur mið af 
breyt ing um á neyslu verðs vísi tölu mið að við 1. jan ú ar ár hvert og 
er 4.660.142 kr. frá jan ú ar 2008. Mið að er við sam an lagð ar eign ir 
allra þeirra sem eiga lög heim ili eða að set ur í við kom andi leigu-
hús næði að frá dregn um skuld um. 

Húsa leigu bæt ur eru greidd ar eft ir á og koma til greiðslu frá og 
með þeim mán uði sem rétt ur til bóta hef ur ver ið stað reynd ur. 
Sveit ar fé lög skulu greiða bæt ur mán að ar lega fyr ir síð ast lið inn 
mán uð, eigi síð ar en 5. dag hvers mán að ar. 

Skatt lagn ing 
Húsa leigu bæt ur eru fram tals skyld ar en skatt frjáls ar. Ekki er því 
greidd ur skatt ur af húsa leigu bót um. 

Reikni for rit 
Á heima síðu fé lags - og tryggingamála ráðu neyt is ins er reikni for rit 
sem reikn ar út fjár hæð húsa leigu bóta (felagsmal ara du neyti.is > 
hús næð is mál > húsa leigu bæt ur). 

End ur greiðsla 
Hafi bóta þegi rang lega feng ið bæt ur, of háar, fyr ir of langt tíma bil 
eða yf ir leitt feng ið hærri greiðsl ur en hon um bar, skal hann end ur-
greiða þá fjár hæð sem of greidd var með 15% álagi. Sveit ar fé lagi 
er einnig heim ilt að fara fram á skulda jöfn un vegna of greiðslna 
húsa leigu bóta við inn eign bóta þega hjá rík inu vegna end ur-
greiðslna barna bóta og vaxta bóta sem og end ur greiðslna 
skatta. 

sækj andi, býr 
hon um, er ná skyld ur eða mik ið tengd ur leigu sala sem býr í 
sama húsi þá á hann ekki rétt á húsa leigu bót um, svo sem ef 
leigð er út kjall ara- eða ris í búð. 

2. Ef um sækj andi, eða ein hver ann ar sem býr í hús næð inu með 
hon um, nýt ur rétt ar til vaxta bóta þá á hann ekki rétt á húsa-
leigu bót um. Þannig ber alltaf fyrst að láta reyna á rétt til 
vaxta bóta 

3. Ef leigu samn ing ur er til skemmri tíma en sex mán aða þá á 
leigj andi ekki rétt á húsa leigu bót um. 

Brott fall bóta rétt ar 
Í 15. gr. lag anna er fjall að um þau til vik þeg ar bóta rétt ur fell ur 
nið ur og skil yrð um laga um húsa leigu bæt ur er ekki leng ur full-
nægt. Dæmi um slíkt er ef um sækj andi flyt ur úr íbúð ar hús næð-
inu, fram leig ir íbúð ina eða hann veit ir rang ar eða vill andi upp lýs-
ing ar. 

Sveit ar fé lög hafa heim ild til að greiða hærri bæt ur 
Sveit ar stjórn get ur tek ið ákvörð un um að greiða hærri húsa leigu-
bæt ur en sem nem ur fyrr nefnd um grunn fjár hæð um, svokallaðar 
sérstakar húsaleigubætur. Sveitarfélög veita nánari upplýsingar 
um fyrirkomulag sérstakra húsaleigubóta. 

Sér regla vegna veik inda um sækj anda eða fjöl skyldu 
hans 
Sveit ar fé lagi er heim ilt að greiða húsa leigu bæt ur til bóta þega 
sem búa þarf tíma bund ið í öðru sveit ar fé lagi vegna veik inda 
sinna eða fjöl skyldu sinn ar. Um sókn um bæt ur skal send því 
sveit ar fé lagi þar sem um sækj andi á lög heim ili. 

Breytt ar að stæð ur - upp lýs inga skylda leigj enda 
Bóta þega er skylt að til kynna sveit ar fé lagi þeg ar í stað um hverj-
ar þær breyt ing ar á hög um sín um sem áhrif geta haft á rétt hans 
til húsa leigu bóta og á bóta fjár hæð. 

Mál skot 
Telji um sækj andi á rétt sinn hall að af hálfu sveit ar stjórn ar við 
fram kvæmd lag anna get ur hann skot ið við kom andi ákvörð un fé-
lags mála ráðs eða fé lags mála nefnd ar til úr skurð ar nefnd ar fé lags-
þjón ustu. Úr skurð ar nefnd in er stað sett í fé lags - og tryggingamála-
ráðu neyt inu, Hafn ar hús inu v/Tryggva götu, 150 Reykja vík. 

Hvað skal fylgja með um sókn? 

Gerð ar eru ít ar leg ar kröf ur um hvaða fylgi gögn þurfa að fylgja 

Greiðsla húsa leigu bóta 

At riði sem girða fyr ir rétt til 
húsa leigu bóta 

Ýmislegt 

Hvað get ur skert bóta rétt? 

Útreikningur bóta 
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Húsa leigu bæt ur eru greidd ar eft ir á og koma til greiðslu frá og 

1. Ef um sækj andi, eða ein hver ann ar sem býr í hús næð inu með 

Sveit ar fé lög hafa heim ild til að greiða hærri bæt ur

Tekj ur skerða húsa leigu bæt ur í hverj um mán uði um 1% af árs-

Leigu fjár hæð
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