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3Norges Handikapforbund

1  INNLEDNING

Samfunnets målsetting er at alle skal ha en god bolig i et godt bomiljø. 
Norges Handikapforbund har presisert målet slik: ”Alle skal ha en indi-
viduelt valgt bolig som gir gode bruksmuligheter, gode muligheter for 
sosial deltakelse og individuelt tilpassede tjenester.” 

Her gir vi en oversikt over de muligheter som fi nnes innen dagens 
regelverk. Du fi nner informasjon om framgangsmåte ved anskaffelse 
av bolig og boligendring, økonomi og lovverk. Begrepene universelt 
utformet bolig, livsløpsbolig og omsorgsbolig presenteres. Vi omtaler 
viktige bestemmelser i plan- og bygningsloven fordi dette gir interes-
seorganisasjoner og andre berørte parter et grunnlag for å påvirke 
kommunens boligpolitikk. 

Ansvaret for at samfunnets målsetting på boligområdet skal nås er 
fordelt på fl ere offentlige instanser og hjemlet i ulike lovverk:

• Kommunen har ansvar for å legge til rette for boligbygging generelt, 
og for å medvirke til at enkeltpersoner som har problemer på bolig-
markedet kan skaffe seg egnet bolig.

• Plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter gir rammene for 
kommunens boligbygging. Lovverket har bestemmelser om god 
samfunnsplanlegging og konkrete krav til tilgjengelige og brukbare 
boliger; parkering, atkomst, heis og bad. Kommunen kan stille krav 
om livsløpsstandard til utbyggere slik at den ordinære boligmassen 
kan brukes av alle innbyggere. 

• Husbanken gir lån og tilskudd til enkeltpersoner og kommuner. 
Funksjonshemmede er en av fl ere prioriterte grupper. Husbankens 
grunnlån skal bidra til fl ere boliger med livsløpsstandard/universell 
utforming.

• Sosialtjenesteloven sier at sosialtjenesten skal medvirke til å 
skaffe egnet bolig for enkeltpersoner. Loven hjemler også praktisk 
hjelp i hjemmet, som f.eks. brukerstyrt personlig assistanse. 

• Folketrygdloven hjemler retten til tekniske hjelpemidler i daglig-
 livet. 
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2  SJEKKLISTE - NY BOLIG OG UTBEDRING

Utgangspunktet for valg av bolig er dine og familiens vurderinger av 
boligbehov nå og framover. Økonomiske forhold vil ofte avgjøre hvilken 
løsning som velges. All faglig dokumentasjon som begrunner boligbe-
hovet godt, vil styrke søknaden om lån og tilskudd.

Som byggherre er du juridisk og økonomisk ansvarlig for alt som gjøres 
med boligen og må derfor ta alle avgjørelser. 

Det kan være aktuelt å samarbeide med ergoterapeut, arkitekt/teknisk 
etat og sosionom/boligkontor. Du bør stille krav om at fagfolkene har 
tverrfaglige samarbeidsmøter med deg/familien, slik at bolig, tekniske 
hjelpemidler og økonomi ses i sammenheng. Boligrådgivningsgruppen 
bør være tilgjengelig gjennom hele prosessen, fra kartlegging av behov 
fram til ferdigstillelse/befaring. En av fagpersonene kan fungere som 
koordinator og pådriver. Dersom kommunen ikke har nok kompetanse, 
skal de trekke inn Husbankens regionkontor og hjelpemiddelsentralen 
slik at du får tilgang til rådgivning fra kvalifi serte fagfolk med erfaring 
på området.

SJEKKLISTE

1.  Dagens situasjon og framtidige behov 
 • Hva er dine/familiens behov? 
 • Hvilke daglige gjøremål er problematiske? 
 • Utbedring av boligen eller ny bolig? 
 • Nærmiljøets betydning? 

Gå gjennom boligen rom for rom. Tenk aktiviteter og aktuelle 
hjelpemidler. Tenk trivsel – hvordan vil du at ditt hjem skal se 
ut? Skriv ned en momentliste som grunnlag for fagfolks råd-
givning.
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2.  Kartlegg løsningsmuligheter 
 • Hva kan gjøres med dagens bolig? 
 • Krav til ny bolig? 
 • Egnet tomt i kommunen/nærmiljøet? 

Samarbeid med den tverrfaglige boligrådgivningsgruppen. 
Husbanken kan gi prosjekteringstilskudd til arkitekthjelp.

3. Økonomi og valg av boligløsning 
 • Hvor mye lån vil du trenge og hva kan din økonomi tåle? 
 • Muligheter for tilskudd? 
 • Kan kommunal utleiebolig være et rimeligere alternativ? 

Avklar hva trygden dekker (tekniske hjelpemidler), hva Hus-
banken/kommunen fi nansierer (lån/tilskudd) og hva du må 
fi nansiere selv. Lag et realistisk budsjett over din nåværende 
og framtidige økonomi. En betingelse for å få lån er at du kan 
betjene det. Bruk boligrådgivningsgruppen og søk veiledning fra 
boligkontor i kommunen, Husbankens regionkontor, privat bank. 
Lag fi nansieringspakke som viser helheten – alle utgifter og 
inntekter.

4.  Beslutning og plan
Trådene samles og du tar en beslutning ut fra løsningsmulig-
heter bolig/økonomi. I samarbeid med boligrådgivningsgruppen 
utarbeides en skriftlig plan over hvem som gjør hva framover.

5.  Detaljplanlegging
Arkitekttegning av bolig, uteområder og atkomst danner grunn-
lag for pristilbud fra håndverkere og fi nansiering.

6.  Finansiering – sende søknader
Søknad sendes aktuelle instanser: kommunen/Husbanken, 
privat bank, hjelpemiddelsentralen.
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7.  Avgjørelse og kontrakt
Velg løsning ut fra fi nansiering/pristilbud. Velg håndverkere/
byggefi rma. Skriv kontrakt hvor arbeidet er detaljert beskrevet 
(standardkontrakt Husbanken, se litteraturlisten).

8.  Igangsetting og oppfølging 
Arbeidet må følges opp nøye slik at resultatet blir som beskre-
vet i avtalen. Be om assistanse fra fagfolk i boligrådgivnings-
gruppen ved behov.

9.  Overtakelse – befaring
Er det samsvar mellom boligløsning og kontrakt? Fagkyndig 
person bør være tilstede. Partenes rettigheter og plikter er 
regulert av boligoppføringsloven, 1997.

Borettslagsleiligheter reguleres av avhendingsloven, 1992.

10. Garantibefaring 
Du kan kreve befaring etter et år. Dette er regulert i lovverket; 
boligoppføringsloven, § 12 og § 15.

• NHFs brosjyre: Veien mot ny bolig – en veileder for brukere 
 og fagfolk. 
• Sjekklister og kontrakter på www.forbrukerportalen.no
• Regelverk og standardkontrakter på www.husbanken.no
• Hele lovverket på www.lovdata.no
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3  LÅN OG TILSKUDD 

3.1  Formål og ansvarsfordeling
Formålet med de ulike låne- og tilskuddsordningene er politisk 
bestemt. Husbanken og kommuner forvalter ordningene i tråd med 
nasjonale forskrifter, retningslinjer og veiledere. Kommunene kan lage 
egne retningslinjer for hvordan de vil håndtere ordningene i praksis, 
forutsatt at hovedintensjonen med ordningene ivaretas.

Husbanken gir lån til boliger som tilfredsstiller Husbankens kvalitets-
krav knyttet til universell utforming/livsløpsstandard, miljø og byg-
geskikk (grunnlån). Du kan få lån og tilskudd til oppføring av ny bolig, 
tilpassing og ombygging. Funksjonshemmede og personer med svak 
økonomi er blant prioriterte målgrupper.

Kommunen kan gi lån til kjøp av bolig (startlån). Det gis også lån til 
borettslagsleiligheter. Kommunene forvalter Husbankens tilskudds-
ordninger. For lån og tilskudd som kommunen fordeler, må kommunen 
søke Husbanken om midler.  

• www.husbanken.no
• Husbankens brosjyrer om lån og tilskudd 
• Kommunens nettside

3. 2  Grunnlån til bygging og utbedring
Husbankens grunnlån er en ordinær låneordning for oppføring av nye 
boliger og utbedring av eksisterende boligmasse. Husbanken kan gi 
grunnlån til spesialtilpassing av boliger for funksjonshemmede. Grunn-
lån kan unntaksvis gis til kjøp og utbedring av brukt bolig. 

Lånet er et virkemiddel for å oppnå myndighetenes boligpolitiske mål. 
Grunnlånet skal bidra til å fremme boligkvaliteter som universell utfor-
ming og miljø/energi i ny og eksisterende bebyggelse. Grunnlånet er 
et virkemiddel for å skaffe bolig til vanskeligstilte og til husstander 
i etableringsfasen samt sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. 



09 Bolig8

Grunnlånet skal fi nansiere rimelige kvalitetsboliger, men det skal 
tas hensyn til lokale kostnads- og markedsforhold, kvalitet og bru-
kergrupper ved vurdering av kostnader/lån. Når det gjelder boliger 
for funksjonshemmede eller store husstander som krever en spesiell 
planløsning og/eller større areal, kan Husbanken akseptere noe høyere 
kostnader.

For å få lån må boligprosjektene oppfylle kvalitetskrav knyttet til uni-
versell utforming/livsløpsstandard, miljø og byggeskikk. Hvis kravene 
til livsløpsstandard oppfylles, gir dette rett til grunnlån, forutsatt at 
søker har betalingsevne og nødvendig sikkerhet for lånet. Husbanken 
kan gi lån på inntil 80 % av prosjektkostnadene. I enkelte tilfeller kan 
det gis høyere lån.   

I byggeperioden vil det ofte være nødvendig å ta opp byggelån fra bank 
eller annen långiver. Det kan også være aktuelt å gå inn med egenkapi-
tal eller tilleggslån til toppfi nansiering for å dekke differansen mellom 
kostnader og det du får i lån/tilskudd fra Husbanken. Byggearbeidene 
skal settes i gang innen tre måneder fra lånetilsagnet er gitt, men man 
kan søke om lengre frist.

Ved utbedring av bolig kan grunnlånet utgjøre inntil 100 % av de ut-
bedringskostnader Husbanken godkjenner.

Funksjonshemmede som kan dokumentere behov for bil kan få grunn-
lån til å bygge garasje, uavhengig av byggetidspunktet. Husbanken kan 
gi grunnlån til spesialtilpassing av boliger for funksjonshemmede.

Husbanken anbefaler dialog i en tidlig fase av boligplanleggingen og 
tilbyr råd og veiledning. Se også prosjekteringstilskudd.

• HB 7.A.1 Husbankens forskrift om grunnlån
• HB 7.B.9 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken
• HB 7.B.14 Veileder til Husbankens grunnlån
• HB 7.S.16 Søknad om grunnlån – personlige søkere



9Norges Handikapforbund

3.3  Startlån til kjøp av bolig og toppfi nansiering
Startlånet skal gå til personer som har problemer med å etablere seg 
i egen bolig og til vanskeligstilte som har behov for å kunne bli boende 
i boligen. Startlånet er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke 
til at husstander med svak økonomi, som unge i etableringsfasen, bar-
nefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre vanskelig-
stilte husstander, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig.

Forutsetninger for å få lån er at:
• Dagens boligsituasjon ikke er tilfredsstillende. 
• Boligen du kjøper er nøktern.
• Boligen er rimelig i forhold til prisnivået på stedet. 
• Boligen ikke er dyrere enn at du kan betjene boutgiftene over tid 
 og fortsatt ha penger igjen til å leve for. 
• Du har problemer med å få lån i det private kredittmarkedet, eller 
 er avhengig av rimeligere lånevilkår. 
Antall medlemmer i husstanden og høye faste utgifter er momenter 
som kan ha betydning.

Lånet kan gå til:
• Topp- eller fullfi nansiering ved kjøp av bolig. 
• Utbedringer eller refi nansiering av dyre lån for å bli boende. 
• Toppfi nansiering ved bygging av ny bolig. 

Lånesøknaden må inneholde takst på boligen du ønsker å kjøpe. For 
leiligheter i borettslag tilknyttet boligbyggelag kan eventuelt salgs-
oppgave aksepteres. Kommunen kan gi skriftlig forhåndsgodkjenning 
om at søker vil få startlån dersom søkeren fi nner en egnet bolig. Lånets 
størrelse bestemmes ut fra en helhetlig vurdering av boligbehov, 
fi nansieringsmuligheter og husstandens samlede økonomi. Delfi nansi-
ering med startlån kan være et godt forhandlingskort overfor private 
fi nansieringsinstitusjoner, ved at risikoen bæres av det offentlige.

• HB 7.B.13 Retningslinjer for startlån
• www.startlaan.no
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3.4  Boligtilskudd
Tilskuddsmidlene fordeles ut fra boligpolitiske prioriteringer gitt av 
departementet. Husbanken fastsetter retningslinjer. Kommunene kan 
lage utfyllende regler for tildeling og behovsprøving.

Prosjektering 
Funksjonshemmede kan få tilskudd til profesjonell hjelp fra arkitekt 
ved bygging av ny bolig, kjøp av brukt bolig eller utbedring av dagens 
bolig. Husbanken kan dekke inntil kr 12.000,- (2006). Det kan innvilges 
mer i spesielle tilfeller. Tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd. 
Du kan søke om tilskudd selv om boligen ikke er fi nansiert gjennom 
Husbanken.                                                                             

Etablering  
Tilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger til vanske-
ligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet kan gis til kjøp og oppføring av 
bolig. Tilskudd kan innvilges fysisk funksjonshemmede som er varig 
økonomisk vanskeligstilt, med lav inntekt og ingen eller lav egenkapi-
tal. Tilskuddet kan gis sammen med lån. Tilskuddet er behovsprøvd ut 
fra husstandens samlede situasjon og økonomi. Det legges vekt på at 
boligbehovet og den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig ka-
rakter, og at tilskuddet vil gjøre boligen vesentlig bedre egnet. Søknad 
sendes kommunen. Kommunen kan fastsette utfyllende retningslinjer 
for tildeling.

Utbedring, tilpasning og garasje
Husbankens defi nisjon på utbedring er å gi boligen en høyere standard 
(etterisolering, enøk-tiltak), mens tilpasning innebærer å gjøre boligen 
bedre egnet til å ivareta funksjonshemmedes behov. Det kan gis til-
skudd til mindre utbedringer og tilpasninger av brukt bolig, spesialtil-
pasning av ny eller brukt bolig, og til garasje dersom du har fått støtte 
til bil gjennom folketrygden.

Tilskuddet kan dekke kostnader til utbedring og tilpasning på inntil 
kr 40 000,- (2006). I særskilte tilfeller kan det gis høyere tilskudd. 
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Tilskuddet er behovsprøvd ut fra søkerens spesielle behov for tilpas-
ning og husstandens samlede økonomi. Blir utgiftene høyere kan det 
søkes om en kombinasjon av lån og tilskudd. Søknaden behandles 
vanligvis av kommunen når totalkostnadene er under kr 100 000,- og 
sendes videre til Husbanken når kostnadene er høyere. Husstander 
med lav inntekt og ingen eller lav egenkapital skal prioriteres.

Refi nansiering
Dersom det er vanskelig å beholde boligen grunnet betalingsprob-
lemer, kan en løsning være å søke om startlån og/eller boligtilskudd 
til refi nansiering av boliggjeld og eventuelt annen gjeld. Det er særlig 
aktuelt dersom boligen er godt tilpasset et spesielt behov og kom-
munen ut fra en helhetsvurdering mener at den beste løsningen er at 
du får fortsette å bo i boligen. Ordningen er behovsprøvd i forhold til 
økonomisk situasjon.

• HB 8.A.2 Forskrift om boligtilskudd
• HB 8.B.1 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken
• HB 8.B.3. Søknadsskjema HB-8.S.05.04.01
• HB 8.F.6 Veileder for enkeltpersoner som skal søke boligtilskudd

3.5  Søknad og klage

Søknad 
Søknadsskjema og krav til vedlegg får du i kommunen eller Husbanken. 
Søknad om grunnlån sendes til Husbankens regionkontor. Søknad om 
prosjekteringstilskudd sendes kommunen, som sender videre til Hus-
banken for saksbehandling. Søknad om startlån og tilskudd til etab-
lering/utbedring/tilpasning sendes til kommunens boligkontor eller 
sosialkontor. Tilsagn gis før byggearbeidene starter, mens utbetaling 
skjer når arbeidet er fullført, etter søknad fra deg om utbetaling.

Klage
I følge forvaltningsloven skal vedtak være skriftlig og inneholde en 
begrunnelse. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret som har 
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truffet vedtaket. Klagen må begrunnes. Klagefristen er tre uker fra 
du mottok vedtaket. Dersom du ikke får medhold, sendes klagen til en 
uavhengig klagenemnd i Husbanken for endelig avgjørelse. Du kan også 
klage på kommunens vedtak etter forvaltningslovens regler.

NHFs rettighetsbrosjyre: Nr 4  Forvaltningsloven

4  BOSTØTTE 

Bostøtten skal bidra til at pensjonister, barnefamilier og andre hus-
stander med svak økonomi kan skaffe seg eller bli boende i en god 
bolig. Bostøtten skal være en hjelp til å betale løpende utgifter. 
Bostøtten er en rettighet for dem som fyller vilkårene. Eldre, uføre og 
barnefamilier med svak økonomi kan søke. Bostøtten er behovsprøvd. 
Bostøtten utgjør 70 % av boutgifter som overstiger ”rimelig boutgift”; 
det beløp husstanden antas å kunne betale selv. For personer med 
uføretidspunkt før fylte 26 år gjelder gunstigere regler. Husbanken   
har detaljerte retningslinjer for krav til boligen samt størrelsen på 
bostøtte basert på inntekt og type husstand.

Klage
Klage på bostøtte sendes til kommunen.

• HB 9.A.2 Forskrift om bostøtte
• HB 9.B.10 Retningslinjer for bostøtte
• HB 9.E.1 Bostøtte – en støtteordning for pensjonister 
 og barnefamilier

 
5  SKATT OG SÆRFRADRAG

Skatteyter som har usedvanlig store utgifter på grunn av egen varig 
sykdom eller sykdom hos noen man forsørger, skal som hovedregel ha 
særfradrag på skatten. For å få fradrag må man dokumentere et 
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minstebeløp på kr 9.180,- (2005). Kan man dokumentere større utgif-
ter øker fradraget. Det gis ikke fradrag for utgifter under kr 9.180,-.
Kan skatteyter godtgjøre at utgiftene har vært større, gis fradrag 
for de faktiske utgiftene du har betalt selv, jfr. skatteloven § 6-83. 
Merutgifter som bevegelseshemmede ofte har kan være:

• Behov for større boligfl ate fordi hjelpemidlene krever det. 
• Spesielle bygningsmessige tiltak som egnet atkomst, varmekabler 
 i innkjørsel, callinganlegg, ombygging av bad e.l.
• Bruk av rulllestol vil gi økt slitasje og økte vedlikeholdsutgifter. 
• Høyere romtemperatur grunnet redusert mobilitet og muskel-
 aktivitet gir økte strømutgifter. 

NHFs rettighetsbrosjyre: 
Nr 7  Skattespørsmål for funksjonshemmede

6  LOV OM SOSIALE TJENESTER 

Formålsbestemmelsen fungerer som veiledende og retningsgivende 
for sosialtjenestens prioriteringer.

§ 1-1 Formål
a)  Å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levekårene 

for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og 
forebygge sosiale problemer.

b)  Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvsten-
dig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap 
med andre.

§ 3-4 Boliger til vanskeligstilte
Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer 
som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, 
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herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og verne-
tiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshem-
ming eller av andre årsaker.

I rundskriv I-1/93 til loven står det at en formålstjenlig bolig er 
viktig for å oppnå eller opprettholde akseptabel levestandard 
og en mest mulig selvstendig tilværelse. En slik bolig vil for 
eldre og funksjonshemmede bidra til at en unngår eller utsetter 
opphold i institusjon.

§ 8-4 Brukermedvirkning
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid 
med klienten. Det skal legges stor vekt på hva klienten mener.

I praksis betyr dette at sosialkontoret kan gi deg en oversikt over kom-
munens boligtilbud, gi deg økonomisk rådgivning og hjelp til å fylle ut 
søknad om kommunal bolig og/eller lån og tilskudd fra Husbanken. Vær 
oppmerksom på at enkelte sosialkontor kan ha en tendens til å lete 
blant særløsninger; i boligmassen øremerket ”vanskeligstilte”. Personer 
med bevegelseshemninger har behov for en ordinær bolig som fyller 
kravene til fysisk tilgjengelighet/livsløpsstandard. Det er derfor viktig 
å undersøke hvordan Husbankens ordninger kan bidra til dette.

Brukerstyrt personlig assistanse og annen praktisk bistand er også 
hjemlet i sosialtjenesteloven. Tilstrekkelig personlig hjelp til det du 
prioriterer vil ofte være helt avgjørende for å leve et selvstendig liv.

Klage
Dersom du er misfornøyd med et vedtak kan du klage til fylkesman-
nen. Du har 3 ukers klagefrist. Du må begrunne hvorfor du ikke godtar 
vedtaket. Klagen sendes den instans som fattet vedtaket slik at kom-
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munen kan vurdere om den vil gi deg medhold. Opprettholdes vedtaket, 
skal kommunen sende klagen videre til fylkesmannen.

NHFs rettighetsbrosjyrer:
Nr 1  Hvilke sosiale tjenester har du rett til?
Nr 5  BPA – Brukerstyrt personlig assistanse

7  TEKNISKE HJELPEMIDLER 

Folketrygdloven gir deg rett til hjelpemidler (§ 10-6 og § 10-7). Det 
kan ytes stønad til den som på grunn av sykdom, skade eller lyte har 
vesentlig og varig (over 2 år) innskrenket funksjonsevne. Hjelpemid-
lene må være nødvendige og hensiktsmessige. For å få et best mulig 
beslutningsgrunnlag må brukermedvirkning ivaretas i hele formidlings-
prosessen (§ 10-7, rundskriv). Hjelpemidlene gis som utlån fra hjelpe-
middelsentralen og er gratis for brukeren. Du må fremme krav på eget 
skjema og det er vanlig at fagfolk begrunner søknaden.

Gråsoner
Det kan være uklart om utgifter til utbedring og tilpassing av bolig skal 
dekkes gjennom Husbanken eller folketrygden. Eksempelvis dekkes 
løfteplattform gjennom folketrygden, mens nødvendig terrengarbeid 
som grunnmur for plattformen må søkes via tilskudd eller lån fra 
Husbanken eller dekkes selv. Det fi nnes også ulike plattformtyper 
hvor enkelte krever mye terrengarbeid og andre ikke – produktvalget 
må derfor vurderes nøye. Ulike fi nansieringsordninger kan gjøre veien 
fram mot løsning unødig lang, og styre valgene ved at man velger å 
kompensere med et hjelpemiddel i stedet for å utbedre boligen. Hoved-
regelen er at bygningsmessige endringer fi nansieres gjennom Husban-
ken, mens løsøre fi nansieres av folketrygden. Ved bygging av ny bolig 
er det imidlertid viktig å planlegge godt, slik at det ikke må anskaffes 
hjelpemidler i ettertid for å kompensere for dårlige boligløsninger.
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Eksempler på bygningsmessige endringer som kan dekkes gjennom 
tilskudd/lån fra Husbanken:
• Utvidelse av døråpninger og fjerning av terskler 
• Ombygging av inngangsparti/atkomst 
• Ombygging av bad og kjøkken 
• Forsterking av vegger 

Eksempler på endringer/hjelpemidler som kan dekkes gjennom 
folketrygden:
• Automatisk døråpner 
• Trappeheis og løfteplattform 
• Prefabrikkert rullestolrampe 
• Utskifting av badekar til dusjløsning/spesialdusj 
• Støtteordninger montert på vegg eller gulv 
• Heismekanisme for hev/senkbar kjøkkeninnredning 

Klage
Hjelpemiddelsentralens vedtak kan påklages til Rikstrygdeverket. Ved-
tak kan ankes videre til Trygderetten. Frist for klage og anke er 6 uker. 
Klage sendes til den instans som fattet vedtaket. Dersom vedtaket 
ikke endres her, skal du gis anledning til å kommentere avgjørelsen før 
den går videre til neste instans.

NHFs rettighetsbrosjyre: Nr 8  Tekniske hjelpemidler

8  PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

Plan- og bygningsloven med forskrifter gir rammene for kommunens 
boligpolitikk. Dette gjelder målsetting, planer på kort og lang sikt; 
areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner.

I kommuneplanen kan politikerne vedta mål om at omgivelser og bo-
liger skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av alle, i så stor 
utstrekning som mulig (universell utforming/livsløpsstandard). Kom-
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munen kan utarbeide boligprogram og lokale boligsosiale handlings-
planer for å sikre framdrift.

Brukerorganisasjonene har rett til å medvirke i kommunens planlegging 
(§ 16, plan- og bygningsloven).

Lovverket forplikter kommunene til å legge til rette for at arealbruk 
og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og for samfun-
net (§ 2 Formål, plan- og bygningsloven). Dette er nærmere presisert i 
rundskriv T-5/99B ”Tilgjengelighet for alle”, Miljøverndepartementet.

Kravene til bygninger er utdypet i teknisk forskrift og veiledning til 
teknisk forskrift. Kapittel 10 har bestemmelser som gjelder tilgjenge-
lighet og brukbarhet for boliger:

• § 10-21 stiller krav til atkomst. For boligbygninger med felles inn-
gang til fl ere enn 4 boliger skal atkomsten fra kjørbar vei til hoved-
inngangen være uten hinder. For andre boliger skal det vises på 
plantegningen hvordan tilgjengelighet kan oppnås etter at bygnin-
gen er tatt i bruk. Omsorgsboliger skal være tilgjengelige (Husban-
ken stiller dette som forutsetning for tilskudd til kommunen). 

• § 10-32 stiller krav om at boliger skal ha en planløsning og være 
tilrettelagt slik at det er enkelt å innpasse toalett som kan benyttes 
av orienterings- og bevegelseshemmede. 

• Statens bygningstekniske etat, www.be.no 
• Miljøverndepartementet, www.universell-utforming.miljo.no 
• Tilgjengelige bygg og uteområder, www.nhf.no 
• Tilgjengelighetsguide, www.blindeforbundet.no 
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9  LIVSLØPSBOLIG 

9.1  Livsløpsstandard
Målet med livsløpsstandarden er å sørge for at boliger i det ordinære 
boligmarkedet har gode brukskvaliteter. Livsløpsboligen er en ordinær 
bolig med god tilgjengelighet og god planløsning. Boligen kan brukes i 
alle livets faser og er fri for fysiske barrierer. Livsløpsboligen kan 
bygges over 2 etasjer, men det er et krav at alle de viktigste rommene 
er på inngangsplanet; stue, et parsengs soverom, bad og kjøkken. Det 
er atkomst uten bratt stigning, trinn eller trapper, tilstrekkelig dør-
bredde og gulvplass til å bruke en vanlig, manuell rullestol. Ved bruk av 
mer plasskrevende hjelpemidler må plassbehovene vurderes individu-
elt. Livsløpsstandard er et av Husbankens kvalitetskrav til grunnlånet. 
Husbanken bruker også begrepet besøksstandard. I besøksstandarden 
stilles det ikke tilgjengelighets-/arealkrav til soverom eller til bad (kun 
toalett). Standarden inneholder derfor ikke de kvaliteter som er nød-
vendig for å kunne bo i boligen.

9.2  Universell utforming
”Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som 
er i alminnelig bruk skal utformes på en slik måte at alle mennesker 
skal kunne bruke dem på en likestilt måte, så langt det er mulig, uten 
spesielle tilpasninger. Husbanken har som mål at fl est mulig boligpro-
sjekter blir universelt utformet.” 

Husbanken stiller krav om universell utforming i sine retningslinjer for 
grunnlån. Begrepet er ikke gitt et tydelig innhold på alle områder. Når 
det gjelder bevegelseshemming viser Husbanken til livsløpsstandarden 
som et godt utgangspunkt. Besøksstandard nevnes som et alternativ i 
enkelte tilfeller. Hvis søkere oppfyller betingelsene i livsløpsstandar-
den gir det rett til å få grunnlån. Med søkere menes bl. a. enkeltperso-
ner, utbyggere, boligbyggelag, kommuner. 

• HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard
• HB 7.B.14 Veileder til Husbankens grunnlån
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10  OMSORGSBOLIG 

Som en del av eldrereformen ble det i 1994 etablert en statlig til-
skuddsordning til kommunene til bygging av omsorgsboliger. Mange 
kommuner har satset på denne boligformen og mange boliger er sam-
lokalisert med eldreinstitusjoner. En omsorgsbolig tildeles personer 
som på grunn av alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom har behov 
for en tilrettelagt bolig med heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Aktuelle 
eierformer er borettslag, selveide boliger eller utleieboliger.

Husbanken stiller krav til utforming. Selvstendige boliger må være 
minst 55 m2 og boenheter i bofellesskap mellom 40 og 55 m2. Bokol-
lektiv er det som er under 40 m2 (anbefalt minst 30 m2). Boligen skal 
være fysisk tilgjengelig og brukbar for orienterings- og bevegelses-
hemmede. Selvstendige boliger skal tilfredsstille Husbankens minste-
standard og livsløpsstandard. Beboerne i omsorgsboliger kan tildeles 
bostøtte, men ikke boligtilskudd. Søknad om omsorgsbolig behandles 
av kommunen.

Klage og fl ytting
Klage på den tekniske utførelsen av boligen må rettes til kommunen. 
Dersom boligen ikke er fysisk tilgjengelig og brukbar for orienterings- 
og bevegelseshemmede, oppfyller ikke kommunen Husbankens krite-
rier for tilskudd.

En hver borger står fritt til å fl ytte. Du har krav på tjenester uavhengig 
av hvor du bor.

• Lov om sosiale tjenester § 10-1 og § 11-1. 
• Rundskriv I-43/99 ”Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester 

til sterkt pleietrengende ved fl ytting mellom kommuner”, Sosial- 
 og helsedepartementet. 
• Rundskriv I-29/97, H-24/97B ”Omsorgsbolig – en veileder”, Sosial- 

og helsedepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet, 
1997. 

• HB 7.B.3 Retningslinjer for lån til omsorgsboliger fra Husbanken
• HB 8.B.9 Retningslinjer for tilskudd til omsorgsboliger
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Enkelte kommuner har ikke annet boligtilbud enn aldersinstitusjoner 
til personer med store funksjonsnedsettelser. Dette er for mange en 
uverdig livssituasjon. Stortinget bestemte i 1998 at ingen yngre per-
soner med funksjonsnedsettelser skal plasseres på alders- eller syke-
hjem mot sin vilje. Alle under 67 år har rett til å fl ytte ut og de under 
50 år skal prioriteres. Målet er at alle som ønsker det skal få fl ytte ut. 
Stortinget har bestemt at funksjonshemmede ikke skal gis et perma-
nent tilbud på sykehjem.

12  INFORMASJON

12.1  Nettadresser 

www.husbanken.no
Husbankens lån, tilskudd, boligrådgivning, løsninger, standard-
kontrakter. Bostøttekalkulator og månedsbudsjett. 
Veiledningstelefon: 815 33 370.

www.be.no
Statens bygningstekniske etat. Lovverk, universell utforming 
og veiledere.

www.nbbl.no
Boligbyggelagene informerer.

www.forbrukerportalen.no
Forbrukerrådets informasjon om bolig, regler, sjekkliste, 
standardkontrakt.

www.shdir.no/deltasenteret
Deltasenterets informasjon om universell utforming.



www.universell-utforming.miljo.no
Miljøverndepartementet nettside om universell utforming.

www.trygdeetaten.no
Folketrygdloven med forskrifter og løsninger. 

www.nav.no 
NAV - Ny arbeids- og velferdsforvaltning (trygdeetaten og Aetat slås 
sammen 1. juli 2006, ny nettside oktober 2006)

www.lovdata.no
Hele lovverket.

www.nhf.no
Norges Handikapforbund, informasjon om universell utforming, 
bolig og rettigheter.

www.blindeforbundet.no
Norges Blindeforbund, informasjon om universell utforming, bolig og 
rettigheter.

Kommunenes nettsider. 
Informasjon om lån, tilskudd, boligprosjekter. 

12.2  Publikasjoner

Norges Handikapforbund, www.nhf.no
• Publikasjonsoversikt
• Brosjyreserien ”Bruk dine rettigheter”
• Veien mot ny bolig. Sjekkliste.
• Unge på boligmarkedet 
• Bolig for barn med funksjonshemning 
• Kjøkkenet. Valg og løsninger.
• Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede
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• Tilgjengelige bygg og uteområder  
• Kommunal boligpolitikk. Universell utforming av boliger og 
 uteområder
• Tilgjengelige uteområder. Kommunal planlegging og fysisk 
 utforming

Norges Blindeforbund, www.blindeforbundet.no
• Tilgjengelighetsguide med sjekkliste

Husbanken, www.husbanken.no
• Brosjyrer om lån og tilskudd
• Eksempelsamling universell utforming, nettversjon
• Standardkontrakter

Rikstrygdeverket, www.trygdeetaten.no
• Hjelpemidler i boliger. En veileder til bygningsmessige forbedringer.
• Tilrettelegging for atkomst og tilgjengelighet i egen bolig. Retnings-

linjer for hjelpemiddelsentralene ved vurdering og anskaffelse av 
løfteplattformer og trappeheiser.

Deltasenteret, www.shdir.no/deltasenteret
• Universell utforming over alt!

SINTEF Norges byggforskningsinstitutt, www.byggforsk.no
• Byggforskserien. Planløsningsblad bolig, bygg, omgivelser

NBBL, www.nbbl.no
• Ny heis i eldre hus. Etterinstallering av heis i lavblokker. 
 Eksempelsamling

Statens bygningstekniske etat, www.be.no
• Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk 

og uteområder.
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