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BÚSETUSAMNINGUR 

milli Búfesti hsf 
 

á Akureyri, kt. 560484-0119               
           og Nafn búseta  kt.  
 
1. Lýsing á húsnæði. 

  
1.1 Búfesti hsf. á Akureyri og NN hér eftir nefndur búseturéttarhafi, gera með sér 

búsetusamning um íbúðina: ........................  sem er ....... fm – ... herbergja íbúð í 
raðhúsi/fjölbýli/fjórbýli.  Fastanúmer eignarinnar er xxx-zzzzzz. 
Íbúðinni fylgir tilheyrandi lóð og almenn afnot af annarri sameign í samræmi við nánari 
reglur sem  húsnæðissamvinnufélagið/húsfélagið setur.  

1.2 Húsnæðið má aðeins nota sem íbúðarhúsnæði. 
 

2. Fjárhæðir og gildistími samnings. 
2.1 Búseturéttarhafi hefur greitt kr. xxxxx fyrir 10% búseturétt.  Vísitala NV á kaupdegi 

búseturéttar er xxxx stig.   
2.2 Búseturéttarhafi tekur við íbúðinni þann x. Xxx.xxxx eða samkvæmt nánara 

samkomulagi aðila um dagsetningu.  
2.3 Búsetugjald/mánaðargjald þegar kaupsamningur er gerður er kr. ..................... 
2.4 Samningur þessi er ekki uppsegjanlegur  af hálfu Búfesti  hsf. Komi til vanefnda af 

hálfu búseturéttarhafa er Búfesti hsf. heimilt að lýsa yfir riftun búsetusamnings, skv. 
gr. 12.1 og 12.2 í samningi þessum, sbr. 22. gr. laga nr. 66/2003 um 
húsnæðissamvinnufélög.  

2.5 Óski búseturéttarhafi eftir því að selja búseturétt sinn skal hann tilkynna það til 
félagsins með sex mánaða fyrirvara.  Félagið annast um sölu búseturéttarins og fer um 
sölu hans samkvæmt samþykktum félagsins. Stjórn félagsins  ákveður verðlagningu og 
hlutfall búseturéttar í íbúðinni við þá sölu í nánara samræmi við gildandi samþykktir 
félagsins á hverjum tíma. 
 

3. Ráðstöfun búseturéttar o.fl. 
3.1 Stjórn félagsins miðar auglýst verðmæti búseturéttar við þekkt eða áætlað verðmæti 

einstakra eigna félagsins eins og það er bókfært í ársreikningi næsta árs á undan. Taka 
skal þó mið af þróun íbúðaverðs á viðkomandi svæði/hverfi eftir því sem líður á árið.    

3.2 Búfesti hsf. sér um kaup og sölu á búseturétti, sem falur er, eftir nánari reglum sem 
félagið setur.  

3.3 Búfesti hsf. heimilar að réttur til afnota af íbúðinni færist yfir til maka við andlát 
félagsmanns, hjónaskilnað, kaupmála milli hjóna eða setu í óskiptu búi. 

3.4 Búseturéttarhafa er óheimilt að veðsetja búseturétt sinn.  
3.5 Uppgjörsverð búseturéttar við sölu skal ákveðið eftir upphaflegu verði, sbr. gr.2.1 og 

nánar í samræmi við gildandi samþykktir félagsins.   Hæsta mögulegt  uppgjörsverð 
miðast við framreikning á kaupverði m.v. vísitölu neysluverðs á greiðsludegi  til 
söludags.   Seljist búseturétturinn á lægra verði en nemur framreiknuðu kaupverði er 
félaginu einungis heimilt að miða uppgjörsverðið við þá fjárhæð.   Seljist búseturéttur 
ekki innan 6 mánaða uppsagnarfrests koma til álita ákvæði 9. greinar samþykkta 
félagsins eftir því sem samkomulag verður um eða aðilar ákveða að beita þeim. 
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4. Búsetugjald  

4.1 Búsetugjald/mánaðargjald er innheimt fyrir einn mánuð í senn.  Hafi búseturéttarhafi 
ekki gert skil á búsetugjaldi á  eindaga er félaginu heimilt að krefjast hæstu lögleyfðra 
dráttarvaxta frá gjalddaga til greiðsludags. 
 
Fjárhæð búsetugjalds er ákveðin hverju sinni af stjórn húsnæðissamvinnufélagsins 
eftir því rekstrarlíkani sem félagið hefur staðfest.     
 
Við ákvörðun búsetugjalds ber stjórn að taka mið af áætluðum kostnaði af rekstri allra 
íbúða félagsins um leið og félaginu er tryggt nægilegt rekstrarfé til að geta staðið við 
skuldbindingar sínar í þágu allra búseta í íbúðum félagsins. Sjá þó fyrirvara í 
samþykktum varðandi íbúðir sem fjármagnaðar eru sérstaklega í samstarfi við 
opinbera aðila og/eða velvildarfjárfesta (6.-7.gr). 
 
Í búsetugjaldi felst eftirfarandi:  

a) Fjármagnskostnaður (vextir, verðbætur og afborganir lána)  - þ.e. reiknuð 
hlutdeild íbúðar. 
b) Viðhaldsgjöld samkvæmt ákvörðun aðalfundar Búfesti hsf. 
c) Rekstrarkostnaður þ.á.m. vegna fasteignagjalda og tryggingaiðgjalda. 
d) þjónustugjöld og húsgjöld skv. gjaldskrá Búfesti hsf. eða ákvörðunum húsfélaga 
þar sem það á við. 
  

Fjármagnskostnaður,þ.e. afborganir lána, vextir og verðbætur er bundinn vísitölu 
neysluverðs og breytist í samræmi við breytingar á henni og greiðslubyrði allra lána 
félagsins samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar félagsins.    Fasteignagjöld og tryggingar 
innheimtast í samræmi við kostnað af viðkomandi eign, en þjónustugjöld í samræmi 
við ákvarðanir stjórnar félagsins.   Viðhaldsgjöld ákvarðast á aðalfundi félagsins ár 
hvert. Lágmarksinnheimta til viðhalds skal miðuð við 0,75% af brunabótamati eigna 
árlega og fer um fyrirkomulag innheimtunnar nánar eftir samþykktum aðalfundar.    
 
Allar ákvarðanir um mánaðargjöld er félaginu  skylt að taka með sjálfbæran rekstur 
félagsins og ábyrga áætlun um viðhald eigna að markmiði. 
 
Ef íbúð er tekin til verulegrar endurnýjunar skal markaðsverð eignarinnar metið að 
nýju og mánaðargjald hækkað til samræmis við aukið verðmæti. 
 
Með viðhaldssjóðum skal standa straum af lágmarksviðhaldi fasteignar og sameignar, 
sem félagið annast, en meiriháttar endurnýjun húsnæðis getur 
húsnæðissamvinnufélagið fjármagnað  með aukinni  skuldsetningu félagsins og 
tilsvarandi hlutdeild eignarinnar í auknum fjármagnskostnaði.  
 
Mánaðarlegt búsetugjald er innheimt af skrifstofu eða þjónustuaðilum félagsins og 
greiðist til banka í samræmi við  skilmála og innheimtu.      
                                                

4.2 Í íbúðum Búfesti hsf. er almenna reglan að rafmagn og hiti í sameign fjöl-/fjórbýlishúsa 
og hiti í íbúð er innheimt með búsetugjaldinu.  Rafmagn vegna búsetuíbúða greiða 
búsetar sjálfir samkvæmt mæli á eigin kennitölu.   

4.3 Rafmagn og hiti eru innifalinn í búsetugjaldi íbúða í Kjarnagötu 12-16 sem teknar voru  
í notkun 2007-2010.  
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4.4 Í raðhúsum/sérbýliseignum félagsins er greitt fyrir rafmagn og hita eftir mæli á nafni 
búseta/íbúa sjálfra.  

4.5 Búseturéttargjald stendur sem trygging fyrir skilvísri greiðslu búsetugjalds, sbr. 4.1. 
4.6 Húsnæðissamvinnufélagið getur breytt fjárhæð búsetugjalds, sem nefnt er í gr.4.1., ef 

nauðsyn ber til vegna breytinga á kostnaði félagsins og endurmati á verðmæti 
einstakra eigna. Kynna skal búseturéttarhöfum allar meiriháttar breytingar með eins 
mánaðar fyrirvara nema þær sem leiða af breytingum á vísitölu, álagningu 
fasteignagjalda og innheimtu tryggingaiðgjalda. 
 

5. Afhending íbúðar. 
5.1 Búfesti hsf. skal sjá um að íbúð sé afhent búseturéttarhafa í góðu  ástandi miðað við 

aldur og gerð íbúðarinnar og í samræmi við bestu venjur um búnað eignarinnar.    Íbúð 
skal vera nýmáluð og rimla/rúllugardínur og gardínufestingar í svefnherbergjum, föst 
ljós í loftum og tæki og innréttingar yfirfarin og þrifin.   

5.2 Kvartanir þess efnis að húsnæðið sé eigi í umsömdu ástandi skulu settar fram innan 30 
daga frá afhendingu og komið skriflega til húsnæðissamvinnufélagsins, ella telst 
búseturétthafi una húsnæðinu.  
 

6. Skyldur húsnæðissamvinnufélagsins 
6.1 Búfesti hsf. ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi sameignar, svo sem á sameiginlegu 

hitunar- vatns-, skólp-, rafmagns- og dyrasíma- og símakerfi.  
6.2 Húsnæðissamvinnufélagið skal fylgja því eftir að röð og regla sé viðhöfð í eigninni.  

 
7. Viðhaldsskyldur búseturéttarhafa á meðan þeir sitja eignina. 

7.1 Hver búseturéttarhafi skal sjá um og kosta almennt  og daglegt  viðhald á íbúð sinni og 
sjá um málningu með eðlilegum hætti – enda kostar félagið málningarefni á 5-8 ára 
fresti. Í viðhaldsskyldu búsetans felst hins vegar ekki meiriháttar viðhald og 
endurnýjun á tækjum, innréttingum og gólfefnum.   Búfesti hsf. gerir áætlun um 
endurnýjun gólfefna, innréttinga og tækja.   Einnig skal búseturéttarhafa skylt að halda 
við þeim leiðslum og innréttingum sem hann hefur sjálfur sett upp.   

7.2 Búseturéttarhafa er óheimilt að nota húsnæðið á annan hátt en þann sem um er 
samið í samningi þessum.  Skal hann í hvívetna fara með húsnæðið á þann hátt sem 
samrýmist góðum venjum um meðferð húsnæðis og fyrirhuguðum notum þess.  Hann 
skal fara að viðteknum umgengnisvenjum og gæta þess að raska ekki eðlilegum 
afnotum annarra þeirra sem afnot hafa af húsinu eða valda þeim óþægindum eða 
ónæði.  Einnig skal hann fara eftir þeim umgengnisreglum sem settar hafa verið í 
húsinu.  
Búseturéttarhafi er ábyrgur gagnvart öðrum íbúum fyrir því tjóni sem þeir verða fyrir 
út af óhappi í íbúð hans, svo sem bilunar í tækjum eða leiðslum sem íbúð hans  
tilheyra. Búfesti hsf. kaupir húseigendatryggingu sem er innifalin í búsetugjaldi.   

7.3 Allar viðgerðir og viðhald, sem búseturéttarhafa er skylt að sjá um, skal hann láta  
vinna fljótt og á þann veg sem góðar venjur segja til um.  Uppfylli hann ekki skyldur 
sínar í þessum efnum eða bæti ekki tjón, sem honum er skylt að bæta, getur 
húsnæðissamvinnufélagið látið vinna verkið á hans kostnað.  Félaginu er rétt og skylt 
að fylgjast með því hvort hann uppfylli þær skyldur sem á honum hvíla viðvíkjandi 
viðgerðum og viðhaldi á húsnæði hans. 

7.4 Búseturéttarhafa er skylt að fara í einu og öllu eftir samþykktum 
húsfélagsins/búsetufélagsins og   húsnæðissamvinnufélagsins og geta alvarleg og 
ítrekuð frávik frá góðum umgengnisvenjum varðað riftun búsetusamnings.  
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8. Framleiga. 
8.1 Ekki er heimilt að framleigja íbúð með búseturétti nema með samþykki stjórnar 

Búfesti hsf. og þá því aðeins að búseturéttarhafi hafi brýna þörf fyrir hana, svo sem 
vegna tímabundins starfs eða náms  annars staðar. Leigutími skal vera í mesta lagi eitt 
ár í senn og almennt aldrei lengur en tvö ár samtals. Félagið staðfestir samþykki sitt 
um framleigu með áritun á leigusamning. Framleiga breytir í engu skyldum 
búseturéttarhafa samkvæmt búsetusamningi, þar á meðal skyldu hans til greiðslu 
búsetugjalds. Húsnæðissamvinnufélagið setur nánari reglur um framleigu íbúða 
félagsins.  

8.2 Það telst ekki framleiga þótt búseturéttarhafi heimili nákomnum skyldmennum eða 
venslamönnum að búa í húsnæðinu ásamt sér eða fjölskyldu sinni, enda sé fjöldi 
heimilisfólks innan hóflegra  marka miðað við stærð og gerð húsnæðisins. 

8.3 Hafi auglýstur búseturéttur íbúðar ekki selst innan 6 mánaða uppsagnarfrests, að 
undangengnum ítrekuðum auglýsingum, er búseturéttarhafa heimilt að leigja íbúðina 
til eins árs, enda sé búseturéttur íbúðarinnar boðinn til sölu við lok þess leigutíma.  
Búseturéttarhafi ber áfram fulla ábyrgð á greiðslu búsetugjalds/mánaðargjalds og 
gilda önnur ákvæði þessa samnings og samþykkta félagsins eftir því sem við getur átt. 
 

9. Ýmis ákvæði. 
9.1 Óheimilt er, án staðfestingar stjórnar og skriflegs samþykkis Búfesti hsf. , að nota  

húsnæðið til annars en um er samið í samningi þessum.   Sækja skal skriflega um það 
til stjórnar félagsins ef búseturéttarhafi hefur hug á að vera með starfsemi í 
húsnæðinu sem felur í sér aukna umgengni af hálfu óskyldra aðila.   Stjórn setur 
skilmála um á hvaða forsendum og með hvaða tryggingum eða aukagreiðslum slík 
starfsemi skuli í einstökum tilvikum heimiluð enda gangi slík nýting ekki á rétt annarra 
íbúa í fjölbýli eða íbúðakjarna. 

9.2 Búfesti hsf. er heimilt að láta framkvæma nauðsynlegar viðgerðir á húsnæði 
búseturéttarhafa og er honum í slíkum tilvikum skylt að veita aðgang að íbúð sinni.  Þá 
er búseturéttarhafa jafnframt  skylt að veita húsnæðissamvinnufélaginu aðgang að 
íbúð sinni vegna eftirlits ef fyrir liggur rökstuddur grunur um vanefndir hans á 
viðhaldsskyldum eða að húsnæðið sé notað á annan veg en segir í samningi þessum. 
 

10. Breytingar á húsnæðinu. 
Búseturéttarhafa er ekki heimilt að láta breyta íbúðinni á sinn kostnað nema fyrir liggi 
staðfest samþykki og/eða samningur við Búfesti hsf. þar um.  Breytingar, sem hafa í 
för með  sér verulega röskun á húsnæðinu, eru alltaf óheimilar.    
 

11. Sala búseturéttar og fleira. 
11.1 Búseturéttarhafi getur hvenær sem er óskað sölu búseturéttar.  Búfesti hsf. annast um 

auglýsingu og sölu búseturéttar og skal almennt miða við að afhendingarfrestur íbúðar 
sé minnst 3 mánuðir en mest 6 mánuðir nema um annað hafi verið samið sérstaklega 
á milli aðila.  

11.2 Félagið ber ekki endurkaupaskyldu gagnvart  óseldum búseturétti.   Seljist 
búseturéttur sem boðinn er til endursölu á uppsettu verði skal félagið greiða 
seljandanum upphaflegt kaupverð – að viðbættri hækkun samkvæmt vísitölu 
neysluverðs til verðtryggingar, ef endursöluverð búseturéttar (miðað við sömu 
prósentu) hefur numið sömu eða hærri fjárhæð. Frá skal dragast kostnaður við að 
bæta úr skemmdum  eða ágöllum sem raktir verða til aðgerða eða aðgerðaleysis 
búseturéttarhafa samkvæmt mati eða samkomulagi, sem og annað uppgjör milli aðila 
varðandi viðhaldsgjöld og búsetugjald í samræmi við fyrirvaralausa heimild til 
skuldajöfnunar skv. ákvæðum búsetusamnings og samþykkta félagsins. 
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11.3 Tilkynni búseturéttarhafi um sölu er félaginu ávallt heimilt að leysa til sín 
búseturéttinn miðað við ásett verð búseturéttar en þó aldrei hærra en miðað við 
upphaflegt kaupverð að viðbættri hækkun sem nemur þróun vísitölu neysluverðs frá 
greiðsludegi búseturéttar til dagsetningar sölusamnings.     

11.4 Seljist búseturéttur íbúðar - miðað við óbreytta prósentu búseturéttarins -  á lægra 
verði en félagsmaðurinn greiddi í upphafi þá er félaginu einungis heimilt að greiða til 
baka það söluverð en frá því skal draga sölukostnað og þóknanir félagsins samkvæmt 
auglýstri verðskrá og annað uppgjör í samræmi við þessa grein nánar. 

11.5 Hafi auglýstur búseturéttur ekki selst innan 6 mánaða auglýsingafrests getur stjórn 
félagsins ákveðið að lækka skuli uppsett verð um allt að 50% og auglýsa að nýju og 
verður seljandi að sæta þeirri ákvörðun stjórnar, en hefur þó ávallt möguleika á að 
afturkalla uppsögn sína og bera áfram fulla ábyrgð á skuldbindingum samkvæmt 
búsetusamningi, þ.á.m. skilvísum greiðslum búsetugjalds/mánaðargjalds. 

11.6 Seljist búseturéttur íbúðar ekki innan 6 mánaða uppsagnarfrests með endurteknum 
auglýsingum getur eigandi búseturéttarins ákveðið að skila búseturéttinum til 
félagsins án þess að kalla eftir greiðslu fyrir réttinn.   Skal slík tilkynning berast félaginu 
með staðfestum hætti og taka gildi að 6 mánuðum liðnum frá fyrsta degi næsta 
mánaðar eftir að tilkynning var send, enda sé búseturéttarhafinn skuldlaus við félagið.    

11.7 Ef um vanskil er að ræða eða óuppgerð gjöld vegna viðhalds eða lagfæringa á íbúð af 
hendi búseturéttarhafa skulu ákvæði búsetusamnings varðandi fyrirvaralausar 
riftunarheimildir taka gildi,  nema um annað semjist milli aðila. 

11.8 Þegar búseturéttarhafi flytur úr húsnæði skal hann skila því hreinu og almennt í 
sambærilegu ástandi og við móttöku þess eftir nánara samkomulagi við 
starfsmenn/trúnaðarmenn félagsins.  

11.9 Búseturéttarhafi getur átt  rétt á að fá endurgreiddan kostnað vegna endurbóta á 
húsnæðinu samkvæmt samkomulagi eða reglum þar um,   en til frádráttar skal koma 
kostnaður við að bæta úr göllum á íbúðinni, allt skv. samkomulagi  eða mati. 

 
12. Vanefndir og fyrirvarar. 

12.1 Greiði búseturéttarhafi ekki búsetugjald á réttum gjalddaga og sinni ekki skriflegri 
áskorun Búfesti  hsf. um greiðslu, er félaginu heimilt að rifta búsetusamningi.  Áskorun 
um greiðslu skal birt með sannanlegum hætti.  Þar skal skýrt tekið fram að Búfesti hsf. 
muni, án frekari fyrirvara, lýsa yfir riftun samnings að liðnum 14 sólarhringum, greiði 
búseturéttarhafi ekki þegar gjaldfallnar greiðslur, auk dráttarvaxta og 
innheimtukostnaðar.  Við riftun samnings ber búseturéttarhafa tafarlaust að rýma 
íbúð.  Hafi búseturéttarhafi ekki rýmt íbúð innan sjö daga frá yfirlýsingu um riftun er 
Búfesti hsf. heimilt, án frekari aðgerða, að krefjast þess fyrir dómstólum að 
búseturéttarhafa verði með beinni aðfarargerð gert að rýma íbúð 

12.2 Geri búseturéttarhafi sig sekan um ítrekuð brot á skyldum sínum, þar með talið 
umgengnisreglum gagnvart húsfélaginu/búsetufélaginu  eða öðrum búsetum, getur 
Búfesti hsf., eftir a.m.k. eina skriflega aðvörun og staðfestingu stjórnar, lýst yfir riftun 
búsetusamnings. 

12.3 Búfesti hsf. getur í undantekningatilfellum óskað eftir því að búseturéttarhafi flytji 
búseturétt sinn milli íbúða og einungis ef stjórn markar þá stefnu að selja viðkomandi 
íbúð/íbúðir fremur en að viðhalda þeim í rekstri félagsins.  Við slíkar aðstæður skal 
ávallt bjóða búsetanum annað fyllilega sambærilegt húsnæði enda falli ekki neinn 
aukinn kostnaður á hann vegna flutningsins.   

12.4 Búseturéttargjald stendur sem trygging fyrir skilvísri greiðslu búsetugjalds.  
Húsnæðissamvinnufélaginu er heimilt að ráðstafa búseturéttargjaldinu/inneign 
félagsmanns til greiðslu á viðgerðarkostnaði vegna skemmda á íbúð sem rakinn verður 
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til vanrækslu eða er á ábyrgð búsetans og til greiðslu kostnaðar sem hlýst af því að 
rýma íbúðina og koma henni almennt í viðunandi horf. 
 

13. Þinglýsing. 
Búfesti hsf. skal sjá um að samningi þessum verði þinglýst sem kvöð á viðkomandi 

íbúð.   Búfesti hsf.  greiðir þinglýsingarkostnað. 
 

14. Sértök ákvæði.   
14.1 Að öðru leyti fer um samning þennan eftir ákvæðum laga um húsnæðissamvinnufélög 

nr. 66/2003. 
14.2 Búseturéttarhafi skal vera þátttakandi í lóðafélagi/búsetufélagi á hans svæði, sé það 

fyrir hendi og hlíta ákvörðunum þess varðandi lóðahirðingu, snjómokstur og 
sorpflokkun.  Hann skal einnig vera þátttakandi í öðrum þeim samtökum sem 
húsnæðissamvinnufélagið kann að gangast fyrir stofnun á til hagsbóta fyrir 
félagsmenn.   Heimilt er að  félagið fari sjálft með umboð lóðafélags og innheimti gjöld 
og kvaðir hjá búsetum í samræmi við ákvarðanir stjórnar og félagsfunda eftir atvikum. 

14.3 Samningur þessi er gerður í þremur samhljóða eintökum. Búfesti hsf. afhendir 
búseturéttarhafa eintak samningins að aflokinni þinglýsingu hans.  

14.4 Búseturéttarhafi hefur aðgang að samþykktum félagsins og öllum staðfestum reglum 
og hefur verið kynnt efni þeirra. Einnig hefur búseturéttarhafi haft aðgang að síðasta 
samþykktum ársreikningi félagsins og hefur verið kynnt innihald hans. 

14.5 Búseturéttarhafa hefur sérstaklega verið gerð grein fyrir því hvers eðlis 
búseturéttargjaldið er og að verðmæti þeirrar eignar geti lækkað ef markaðsþróun 
íbúða verður neikvæð eða hækkað í samræmi við framreiknaða vísitölu eins og 
tilgreint er í  ákvæðum þessa samnings. 

14.6 Sérstök úttekt íbúðar hefur ekki farið fram __/hefur farið fram og er hluti þessa 
samnings__. 

 
 
Til  staðfestu samningsins rita aðlilar nöfn sín undir í viðurvist tveggja tilkvaddra 
vitundarvotta. 

 
 

______________________________           ____________________________ 
   Staður                                     Dagsetning 
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_____________________________   ______________________________ 
 
        ______________________________ 
 
 
Vottar að réttri undirskrift, dagsetningu og fjárræði: 
 

______________________________ _____________________ 
Nafn     Kennitala 

 ______________________________  _____________________ 
Nafn     Kennitala   


