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Forord - Normalisering i første tertial  
 
I 2009 pekte alle piler oppover for bruken av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, etter at 
regjeringen utvidet lånerammen og bevilget ekstra tilskuddsmidler i forbindelse med tiltakspakken mot 
finanskrisen. Tallene i tertialrapporten for første tertial viser at situasjonen er i ferd med å normalisere 
seg, men at etterspørselen fortsatt ligger høyt på enkelte områder. Kommunene fortsetter satsingen på 
utleieboliger og startlån som virkemiddel for å hjelpe innbyggere inn i boligmarkedet. Samtidig har 
etterspørselen etter grunnlån til oppføring og rehabilitering av boliger og investeringstilskudd til 
omsorgsboliger og sykehjem sunket merkbart.  
 
Husbanken har valgt å gjennomføre en storsatsing på å øke den boligsosiale kompetansen i 
kommunene for å bidra til å oppnå best mulige boligpolitiske resultater. Det er etablert flerårige 
samarbeidsavtaler med kommunene med de største boligsosiale utfordringene i alle regioner. Disse 
kommunene prioriteres både når det gjelder Husbankens ressurser og kompetanse og 
kompetansetilskudd og boligtilskudd. Gjennom arbeidet med disse kommunene skal det etableres 
systemer, indikatorer og læringsarenaer som legger til rette for at andre kommuner kan lære av 
prosessen og få glede av kompetansen som utvikles. Alle kommuner skal kunne dra nytte av innsatsen 
som legges ned i de utvalgte samarbeidskommunene. 
 
I denne tertialrapporten har vi for første gang valgt å inkludere en artikkel fra en ekstern bidragsyter. 
Forskningsleder Viggo Nordvik ved NOVA beskriver i sin tekst en boligpolitisk kontinuitet gjennom 
hele etterkrigstiden og fram til i dag, og advarer mot å la den boligpolitiske debatten låse seg i et 
nostalgisk savn etter storhetstid som det egentlig ikke er noen grunn til å ønske seg tilbake til. Nordvik 
ønsker seg i stedet en debatt om morgendagens boligpolitikk, med fokus på spørsmål som hvorvidt 
eksiterende arbeidsdeling mellom stat, kommune og private er effektiv, eller om den skaper uønskede 
forskjeller? Eller: Har vi gjennom vår innsats for å gi de aller fleste mulighet til å eie bolig skapt et 
leiemarked med dårlig standard og liten mulighet til å ha langsiktige gode boforhold? 
 
Disse spørsmålene og mange andre vil Viggo Nordvik med flere få god mulighet til å diskutere i tiden 
framover. Regjeringen har nemlig satt ned et utvalg som skal lage en ny boligmelding, hvor Nordvik er 
ett av medlemmene. Utvalget skal blant vurdere utfordringer knyttet til leiemarkedet, boligbehov, 
bostedsløse, boligen som ramme for barns oppvekstvilkår og rollefordeling. Organiseringen og 
forvaltningen av det boligsosiale arbeidet skal også vurderes. Husbanken vil stille all ønskelig 
kompetanse til rådighet for å bidra til at det legges et godt fundament for den boligpolitiske utviklingen 
i årene framover 
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1 Et velfungerende boligmarked 

Boligpolitikk – i går, i dag  og i morra  
Forfatter Viggo Nordvik, Forskningsleder ved NOVA  
 
Mange har gjennom de siste årene snakket om politikkens tilbaketrekning fra boligfeltet. Dette mener 
jeg er en helt feil virkelighetsforståelse. Politikkens innretning har endret seg; ikke fordi målene har 
endret seg, men fordi omgivelsene har endret seg. Jeg vil altså i denne artikkelen argumentere for at 
det er en grunnleggende kontinuitet i boligpolitikken i Norge fra krigen og fram til i dag. Å 
argumentere for at det er feil å påstå at vi ikke har en boligpolitikk i dag er ikke det samme som å påstå 
at alt er såre vel i den norske boligpolitikken. Tvert i mot: jeg ønsker å stimulere til en debatt om 
innretning og utforming av morgendagens boligpolitikk heller enn at den boligpolitiske debatten skal 
låse seg i et nostalgisk savn etter en storhetstid som det egentlig ikke er noen grunn til å ønske seg 
tilbake til. 
 
For å underbygge tesen min skal jeg tegne et svært grovt riss av utviklingen av boligmasse, boforhold 
og den norske boligpolitikken. 
 
Etter krigen var det tverrpolitisk enighet om at vi hadde en betydelig boligmangel i Norge. Vi hadde 
rett og slett behov for atskillig flere boliger enn det vi hadde. Dette behovet måtte dekkes gjennom 
nybygging i en økonomi preget av knapphet og med det vi litt forenklet kan kalle et reguleringsregime. 
En av de mest slående illustrasjonene av knappheten finner vi så sent som i folke- og boligtellingen fra 
1960. Den gangen bodde 27 prosent av alle eldre sammen med yngre slektninger. Det dreide seg om 
unge (ofte allerede gifte) som bodde i sine foreldres bolig mens de lette etter egen bolig, og det dreide 
seg om enker og enkemenn som flyttet inn hos sine barn fordi de hadde en anstrengt boøkonomi. 
Andelen i denne situasjonen i dag har falt ned til litt under 5 prosent, sannsynligvis består dette i 
ganske stor grad om villede flergenerasjonsløsninger. 
 
Bak denne drastiske reduksjonen skjuler det seg en kraftig vekst i boligmassen og –dekningen. 
Gjennom 50-, 60 og 70-tallet hadde vi boligbygging som på tross av høy avgang ga oss en klart større 
vekst i boligmassen enn i folketallet. Vi har noe mer enn 2 millioner boliger i Norge i dag; vel 
halvparten av disse er finansiert av lån til oppføring i Husbanken. Dette er et imponerende tall, og 
samtidig er det et godt utgangspunkt for refleksjon over boligpolitikkens kraft. Det skulle ikke være 
kontroversielt å påstå at vi ikke ville ha hatt 50 prosent bostedsløshet uten Husbanken. Uten 
Husbanken er det nok rimelig å tro at boligutbyggingen hadde skjedd med annen finansiering. Denne 
utbyggingen hadde helt sikkert gått senere, og hadde kanskje ikke nådd det nivået vi har i dag. 
 
Poenget med eksempelet over er at det minner oss om at boligpolitikken ikke handler om å vedta 
utfall. Den handler om å påvirke rammer og om direkte intervensjoner i et marked som reagerer på 
disse intervensjonene. Når vi analyserer og drøfter utformingen av politikken, må vi gjøre dette ut fra 
en innsikt i hvordan markedet påvirkes av virkemiddelbruken. Tilskudd til etablering for alle unge vil 
sette alle unge bedre i stand til å konkurrere med hverandre. På kort sikt vil dette skape stor glede hos 
alle oss middelaldrende som eier de boligene de konkurrerer om, på lengre sikt vil økte priser kunne gi 
oss høyere nybygging og dermed bedre etableringsmuligheter for flere. Boligøkonomi er et spennende 
og morsomt fagfelt, nettopp fordi sammenhengene er mange og komplekse, og det er ikke alltid at våre 
umiddelbare intuisjoner er korrekte. 
 
Den storskalasatsingen vi hadde på nybygging i de første 30-40 årene etter krigen kan nok forklares 
med at det var en lav boligdekning og en klar opplevelse av boligmangel. Satsing på boligbygging 
hadde en klar sosial og velferdspolitisk begrunnelse. Denne oppfatningen ble delt av de politiske 
partiene, og velgerne. 
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Nettopp denne sosiale og velferdspolitiske begrunnelsen er det jeg sikter til når jeg snakker om en 
kontinuitet i boligpolitikken. Det kan sikkert argumenteres for at det trengs flere boliger i enkelte 
områder og markedssegmenter, likevel i store trekk kan en si at vi har oppnådd en god boligdekning i 
Norge. Når denne jobb nummer èn har kommet så langt er det naturlig å ta tak i boligpolitikkens jobb 
nummer to. Dette er den utfordrende oppgaven å sikre samfunnsmessig tilfredsstillende og verdige 
boforhold til dem som faller utenfor. Sagt med andre ord: ut fra den samme sosiale og velferdspolitiske 
begrunnelsen har boligpolitikken nå fått en boligsosial innretning med de vanskeligstilte som 
målgruppe. Vår evne til å håndtere situasjonen for de bostedsløse har blitt lakmustesten på om vi 
lykkes i boligpolitikken. 
 
Det å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet verdige boforhold er ikke en liten ambisjon. Det skal ikke 
stikkes under en stol at enkelte vanskeligstilte boligsøkere også er vanskelige boligsøkere. Jeg vil påstå 
at den boligsosiale politikkens målsetninger er en høy ambisjon. Et eksempel illustrerer dette: Når min 
barndoms fyllik (på 70-tallet) ble kastet ut fra sin bolig på grunn av manglende husleiebetaling og 
gjentatte brudd på husordensreglene hadde han alene et problem (ja, det var en han). Selvfølgelig har 
han også i dag et problem når dette skjer. Han er imidlertid ikke alene om problemet, den boligsosiale 
politikkens bakkebyråkrater har også et problem. De har også en verktøykasse for å finne løsninger, 
kanskje ikke en god nok verktøykasse, men de har en verktøykasse, og de har et engasjement. Litt 
spissformulert kan en si at spranget fra Oppstad arbeidsleir og løsgjengerloven til prosjekt Bostedsløse 
og strategien På vei til egen bolig er stort, og at det er vanskelig å beskrive det som reduserte 
ambisjoner. 
 
Er så alt fryd og gammen i den norske boligpolitikken? Dette spørsmålet kan enkelt og greit besvares 
med et nei. Vi trenger å stille spørsmålstegn ved mange av de løsninger vi bruker i dag. Vi trenger å 
spørre oss om arbeidsdelingen mellom stat, kommune og private er effektiv eller om den skaper 
uønskede forskjeller mellom folk. Vi trenger å spørre oss hva framtidens utfordringer blir. 
 
For å ta noen eksempler:  
 

i) Boligpolitikken har et fokus på bostedsløse. I verktøykassen finner man begreper som 
normalisering, trappetrinnsmodell mv. Et slags premiss er at de bostedløse skal hjelpes til å 
bli som oss andre, leve sine liv som oss andre. Har de bedt om en slik hjelp, er dette en 
hensiktsmessig måte å skape verdige liv og boforhold? Svaret er ikke opplagt, men 
spørsmålet er verdt å stille. 

 
ii)  Er det trist, men uunngåelig at noen barn pålegges å bo i bomiljøer hvor biler, psykisk syke 

og misbrukere skaper både angst og risiko? 
 

iii)  Er det slik at vår innsats for å gi de aller fleste mulighet til å eie bolig har skapt et 
leiemarked med dårlig standard og liten mulighet til å ha langsiktige gode boforhold? Om 
det er slik, er dette en pris vi synes er greit å betale for å oppnå fordelene ved utbredt eie av 
bolig? 

 
Vi trenger å stille disse spørsmålene, vi trenger å bryne argumenter, standpunkter og forslag mot 
hverandre. Vi trenger ikke en nostalgi om en slags gullalder hvor vi både hadde boligmangel og en 
verktøykasse som vi kunne ta fram og brette opp armene og gjøre jobben. 
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Arbeidsmål 1.1 God informasjon om og balansert lovr egulering 
av boligsektoren  
 

1.1.1  Forklaringsvariable  
Arbeidsmarkedet 
 
Tall fra NAV viser at det ved utgangen av april i år var totalt 78 290 helt arbeidsledige personer. Dette 
utgjør 3,0 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på om lag 9 prosent sammenlignet med 1. tertial 
2009, men en liten nedgang sammenlignet med mars i år. I tillegg til de helt ledige var 32 183 personer 
delvis ledige, mens ordinære tiltaksdeltakere og andre arbeidssøkere utgjorde 21 298 personer. Totalt 
var det 131 771 arbeidssøkere ved utgangen av april.  
 
Utviklingen av den gjennomsnittlige lånerenten 
 
Figur 1.1 viser hvordan rentene i privatmarkedet har utviklet seg sammenlignet med Husbankens 
renter. Tidsserien går tilbake til januar 1996. Tabell 1.1 viser utviklingen det siste året. 
 
Figur 1.1 Renteutvikling for boliglån i privatbankene og Husbanken, januar 1996 – februar 2010 
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Tabell 1.1 Gjennomsnittlig utlånsrente
Markedet* Husbanken**

April 2009 4,54 5,40
Mai 2009 4,29 5,40
Juni 2009 4,08 5,40
Juli 2009 3,85 3,10
August 2009 3,85 3,10
September 2009 4,21 3,10
Oktober 2009 4,21 2,30
November 2009 4,27 2,30
Desember 2009 4,31 2,30

Januar 2010 4,34 2,10
Februar 2010 4,44 2,10
1. kvartal 2010*** 4,47 2,17
* Månedssnitt av CICEROs renteindikator (80%).
  CICERO endret sitt bankutvalg i september 2009. Tall
  fra før og etter denne måneden er derfor ikke
  sammenlignbare
** Husbankens flytende rente - endres hver 2. måned
    F.o.m. 1. kvartal 2010 er dette et gjennomsnitt av
    rentene i hver av månedene.
*** CICERO har nå lagt ned sin indikator og tallet for
     februar 2010 er det siste herfra. Fra og med 1. kvartal
     2010 benyttes SSBs kvartalsvise renteoversikt.  
 
Rentenivået er nå langsomt på vei oppover igjen etter det unormalt kraftige fallet i første del av 2009. 
Norges Banks hevinger av styringsrenten de siste månedene er fulgt opp av bankene, og siden 
september i fjor er rentenivået i gjennomsnitt økt med om lag et kvart prosentpoeng. Den flytende 
husbankrenten er for øyeblikket 2 prosentpoeng lavere enn markedsrenten. 
 
På grunn av den ustabile økonomiske situasjonen i euroområdet er det vanskelig å si noe om 
utviklingen de nærmeste månedene. De fleste observatører mener imidlertid at denne uroen vil bidra til 
å bremse renteøkningene i Norge i tiden fremover. 
 
 
Boliger i borettslag uten forsikringsordning 
 
I perioden 15. august 2005 - 31. desember 2007 ble det utbetalt lån til totalt 466 lavinnskuddsboliger i 
borettslag. Av disse var 174 uten forsikringsordning. Etter 1.1.2008 er det ikke gitt tilsagn til eller 
utbetalt lån til denne type boliger. 
 
Boliger med mer enn 90 prosent lånefinansiering fra Husbanken 
 
Ved utgangen av april i år var det gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av i alt 396 boliger med mer 
enn 90 prosent låneutmåling, fordelt på seks ulike saker. 360 av boligene gjelder rehabilitering av fem 
blokker i Grimstad i regi av Studentsamskipnaden i Agder, som skal gjøres om til studentboliger. 
 
Det har blitt gitt tilsagn om lån til totalt 2 120 boliger i årets fire første måneder. 
 

1.1.2 Husbankfinansierte boliger –prisindeks 
Prisene på eneboliger finansiert med grunnlån til oppføring i Husbanken økte med 3,7 prosent fra 4. 
kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Sammenlignet med 1. kvartal 2009 er prisene 6,3 prosent høyere i år. 
Husbankindeksen går tilbake til 3. kvartal 2005 da det nye grunnlånet ble innført. I hele denne 
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perioden fra 3. kvartal 2005 og frem til i dag, har prisene på husbankfinansierte eneboliger steget med 
32,0 prosent. 
 
Til sammenligning steg Statistisk sentralbyrås prisindeks for omsatte eneboliger med 3,9 prosent fra 4. 
kvartal i fjor til 1. kvartal i år. På årsbasis steg prisene med 10,4 prosent. Husbankens indeks er 
imidlertid beregnet på grunnlag av prisopplysninger om boliger godkjent for grunnlån til oppføring i 
det aktuelle kvartalet. Prisene er dermed hentet inn i forkant av byggingen og er ikke direkte 
sammenlignbar med SSBs indekser, der prisene er innhentet på ferdigstillelses- eller salgstidspunktet. 
SSBs prisindeks for nye eneboliger foreligger ennå ikke for 1. kvartal i år, men tendensen i 2009 var 
en meget moderat prisvekst i alle kvartaler 
 
Husbankindeksen for 1. kvartal 2010 er basert på informasjon om totalt 83 boliger.  
 
 
Tabell 1.1a Prisindeks for husbankfinansierte eneboliger
                     (3. kvartal 2005=100)

Indeks Årsvekst
Antall 

observasjoner
3. kvartal 2005................... 100,0 126
4. kvartal 2005................... 96,9 137
1. kvartal 2006................... 102,0 110
2. kvartal 2006................... 104,6 131
3. kvartal 2006................... 104,4 4,4 109
4. kvartal 2006................... 101,0 4,2 115
1. kvartal 2007................... 104,3 2,3 113
2. kvartal 2007................... 106,3 1,6 85
3. kvartal 2007................... 114,1 9,3 88
4. kvartal 2007................... 115,3 14,2 72
1. kvartal 2008................... 116,4 11,6 77
2. kvartal 2008................... 123,3 16,0 101
3. kvartal 2008................... 123,0 7,8 40
4. kvartal 2008................... 125,7 9,0 110
1. kvartal 2009................... 124,2 6,7 134
2. kvartal 2009................... 125,5 1,8 155
3. kvartal 2009................... 126,1 2,5 108
4. kvartal 2009................... 127,3 1,3 115
1. kvartal 2010................... 132,0 6,3 83  
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Figur 1.1 Prisindeks for husbankfinansierte eneboliger 3. kvartal 2005 – 1. kvartal 2010 
 

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

3.
 kv

arta
l 2

00
5

4.
 kv

arta
l 2

00
5

1.
 kv

art a
l 2

00
6

2.
 kv

ar
tal

 2
00

6

3.
 kv

ar
tal

 2
00

6

4.
 kv

arta
l 2

00
6

1.
 kv

arta
l 2

00
7

2.
 kv

arta
l 2

00
7

3.
 kv

arta
l 2

00
7

4.
 kv

arta
l 2

00
7

1.
 kv

arta
l 2

00
8

2.
 kv

arta
l 2

00
8

3.
 kv

arta
l 2

00
8

4.
 kv

ar
ta

l 2
00

8

1.
 kv

ar
tal

 2
00

9

2.
 kv

arta
l 2

00
9

3.
 kv

arta
l 2

00
9

4.
 kv

arta
l 2

00
9

1.
 kv

arta
l 2

01
0

 

Arbeidsmål 1.2 God finansiering av boliger i hele l andet  

1.2.1 Forklaringsvariable  
 
Realdisponibel inntekt og sparerate 
 
Husholdningenes disponible realinntekt økte med 3,7 prosent fra 3. til 4. kvartal i 2009. For 2009 sett 
under ett var den disponible realinntekten 4,8 prosent høyere enn året før. Denne økningen skyldes i 
stor grad vekst i pensjoner og stønader. Disse inntektskategoriene var i 2009 med på å øke disponibel 
realinntekt med 2 prosentpoeng, og halvparten av bidraget kom fra vekst i arbeidsledighetstrygd og 
sykepenger. Også lavere rentebelastning - som følge av nesten halvering av rentenivået - bidro sterkt 
til veksten i disponibel realinntekt. Lønnsinntektene, som er husholdningenes viktigste inntektskilde, 
økte derimot moderat gjennom 2009. Reallønnen bidro således til å trekke disponibel realinntekt opp 
0,5 prosent på årsbasis. 
 
Sparingen har vokst kraftig det siste året. Husholdningenes sparerate (sparingens andel av disponibel 
inntekt) økte med hele 10 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009. I kroner viser foreløpige tall fra SSB at 
sparingen i husholdninger var på nærmere 80 mrd kroner i 2009, mot 34 mrd kroner i 2008. Spareraten 
for 2009 er anslått til 7,5 prosent, mens den var kun 3,4 prosent i 2008. Den økte sparingen har 
sammenheng både med at husholdningene har fått økt sin realdisponible inntekt og en svak utvikling i 
det private konsumet. For første gang på flere år ble det i 2009 ikke registrert vekst i husholdningenes 
konsum. 
 
 
Utviklingen i byggekostnader og gjennomsnittspris på brukte boliger 
I begynnelsen av 2010 er det fortsatt en relativt moderat utvikling i byggekostnadene, selv om den 
kvartalsvise økningen er litt høyere enn i 2009 (jf. tabell 1.2). Byggekostnadsindeksen (boligblokk) har 
likevel bare gått opp med 1,8 prosent siden første kvartal i 2009, og den tilsvarende økningen i 
byggekostnadene til bolig for utleie ligger omtrent på samme nivå. Til sammenlikning steg 
konsumprisindeksen med 3,4 prosent fra mars 2009 til mars 2010. Byggekostnadene (egentlig 
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gjennomsnittlig huskostnad) pr kvm for bolig til utleie i tabell 1.2 utgjør ca 63 prosent av 
totalkostnadene.  
 
 
 
 
Tabell 1.2 Utviklingen i byggekostnadene i 2009-2010.  

1. kv 2009 2. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 1. kv 2010
Byggekostnader pr kvm (kr), bolig for utleie 1) 10 877 10 785 10 957 10 848 11 120
 Byggekostn. Endring fra foregående kv i % 3,6 -0,8 1,6 -1,0 2,5
Byggekostnadsindeksen, boligblokk (2000=100) 2) 144,3 144,1 145,0 145,7 147,0
 Byggekostnadsindeksen. Endr. fra foreg. kv. i % -0,1 -0,1 0,6 0,5 0,9
Kilder: 1) Byggfakta, 2) SSB  
 
.   
Figur 1.2.1 Årlig vekst i byggekostnader/boligpriser per kvartal og utvikling i boliglånsrenten  
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Kilder: SSB, Cicero Consulting AS 
 
 
Boligprisene økte i gjennomsnitt med 3,4 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 etter å ha holdt 
seg stabile i de to foregående kvartalene. I gjennomsnitt lå imidlertid bruktboligprisene hele 10,8 
prosent høyere i første kvartal 2010 enn på samme tid i 2009, da boligprisene var spesielt lave. Den 
fortsatt markerte boligprisveksten tilskrives i hovedsak lav rente, kombinert med at det bygges for få 
boliger. Utviklingen i bl.a. byggekostnader og priser på brukte boliger er vist i diagrammet ovenfor. 
 
Det har vært en markert boligprisvekst i store deler av landet i 1. kvartal 2010.  I Nord – Norge lå 
gjennomsnittlig prisvekst (+12,7 pst.) klart over landsgjennomsnittet, mens Vestlandet utenom Bergen 
er den regionen som opplevde den laveste boligprisveksten (5,5 pst.) sammenliknet med 1. kvartal 
2009. Den klart sterkeste veksten i boligprisene har vært i Stavanger, med en økning på over 18 
prosent. Også i de tre andre storbyene lå prisveksten klart over landsgjennomsnittet. Av boligtypene 
var det småhus som steg mest (+ 11,8 pst). 
 
Høy boligprisvekst betyr gjerne at boligene omsettes raskere. Gjennomsnittlig formidlingstid for 
boliger omsatt i mars 2010 var 28 dager. Det var 16 dager mindre enn i mars 2009. 
 
Tall for 2009 viser at brukte eneboliger koster i gjennomsnitt om lag 25 prosent mindre enn nye 
eneboliger per kvm. Nye eneboliger fullført i 2009 kostet i gjennomsnitt 22 650 kroner per kvm 
inklusive tomt. Kvadratmeterprisen for brukte boliger som ble omsatt samme år, var i gjennomsnitt ca 
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16 800 kroner. Prisforskjellen har økt sammenliknet med de to foregående årene. Denne tendensen ser 
ikke ut til å fortsette i 2010. 
 
Små endringer i igangsettingen av nye boliger 

I alt ble det i første kvartal 2010 igangsatt bygging av vel 5 400 nye boliger, som er omtrent på samme 
nivå som i tilsvarende periode i fjor. Fortsetter utviklingen som i første kvartal, vil det bli bygget 
20 000 boliger i år i følge en prognose fra Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret. Målt ved 
ordretilgangen på boligbygg har boligetterspørselen økt med 33 prosent siden utgangen av fjerde 
kvartal i 2008, som var en periode med finanskrise og nedadgående boligmarked. Men bedriftenes 
beholdning av boligprosjekter er fortsatt lav. Den er 10 prosent lavere ved utgangen av 2009 enn ett år 
tidligere og om lag halvparten av hva den var i toppårene 2006 og 2007, målt i løpende kroner. 

 
I 7 av 19 fylker har boligbyggingen økt sammenliknet med første kvartal 2009. Størst var oppgangen i 
Sør-Trøndelag og Finnmark. Størst nedgang i igangsettingen hadde Oslo, som også opplevde en 
markert tilbakegang i 2009. Salget av nye boliger har imidlertid økt sammenliknet med første kvartal i 
fjor, og etter hvert vil dette kunne bidra til at boligbyggingen igjen tar seg opp. 
 
Byggearealstatistikken viser for øvrig at drøyt 4 700 boliger ble fullført i første kvartal 2010, en 
nedgang på ca 38 prosent sammenliknet med samme periode i 2009.  
 
Antall nye boliger med tilsagn om grunnlån fra Husbanken som andel av igangsettingen har økt i årets 
tre første måneder. Ved utgangen av mars 2010 lå denne andelen på snaut 33 prosent, mot 28 prosent 
ved utgangen av 2009. Det ble i første kvartal i år gitt tilsagn om grunnlån til nærmere 1 800 boliger, 
som er nesten 40 prosent flere enn i samme tidsrom året før.  
 
Utviklingen i leiepriser 
Tall fra Utleiemegleren i Oslo viser at husleia i utleieboliger i Oslo stiger. Gjennomsnittsprisen for å 
leie en ettroms leilighet i Oslo er nå på 7 371 kroner (april 2010), som er en økning på 1,4 prosent fra 
siste kvartal 2009. Tilbudet av utleieboliger er nå på et mer normalt nivå etter et rekordhøyt tilbud 
høsten 2008 og første halvår i 2009. Når utbudet av ledige utleieboliger synker betyr dette normalt 
prisøkning.  Men noen ny offisiell statistikk over husleieutviklingen så langt i 2010 er foreløpig ikke 
publisert. SSB sin leiemarkedsundersøkelse for 1. kvartal 2010 vil foreligge 17. juni.  

 

1.2.2 Konsekvenser for Husbanken 
Vi ser nå noe av en normalisering av boligmarkedet etter den ekstraordinære situasjonen som oppsto 
mot slutten av 2008 og som vedvarte også i store deler av 2009. Boligprisene er på vei oppover igjen, 
og er nå høyere enn de var før nedgangen de siste par årene. Den økte omsetningshastigheten er også 
et klart signal om at boligmarkedet på mange måter er tilbake der det var før finanskrisen. SSBs 
statistikk for ordrebeholdningen i bygge- og anleggsbransjen viser også en økning i 1. kvartal i år etter 
å ha ligget på et stabilt lavt nivå siden 4. kvartal 2008. 
 
Bankenes utlånsvilje har også økt, etter en periode der det har vært vanskeligere for både boligkjøpere 
og –byggere å få lån i det private markedet. Nettopp denne tilbakeholdenheten med å gi lån var den 
viktigste årsaken til at Husbankens låneordninger var svært ettertraktede i 2009. Husbanken forventer 
derfor at etterspørselen etter lån vil være lavere i år, og særlig for grunnlånet til oppføring forventer vi 
en markert nedgang. Statistikk for årets fire første måneder bekrefter langt på vei denne forventningen 
– ved utgangen av april hadde Husbanken mottatt søknad om grunnlån til oppføring av i alt 2 433 
boliger. Dette er om lag 1 100 færre enn på samme tid i fjor. 1 
                                                      
1 Se tabell 3 i Tabellvedlegg.  
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Til tross for at Husbanken forventer lavere etterspørsel etter grunnlånet, er det grunn til å tro at presset 
på lånerammen vil bli større. Årsaken til dette er at Husbanken har endret praksis i forbindelse med 
registrering av lånesøknader i store prosjekter. Tidligere ble det gitt forhåndsgodkjenning til prosjektet. 
Beløpet knyttet til forhåndsgodkjenningen ble ikke belastet lånerammen, dette skjedde først når 
lånesøknaden fra privatkunden ble registrert. Fra og med 1.januar 2010 vil hele beløpet på 
prosjektgodkjenninger bli belastet lånerammen. Erfaringsvis benytter mellom 50 -60 prosent av 
kjøperne i prosjektet seg av Husbankens grunnlån.  
 
Når det gjelder startlånet vil vi sannsynligvis ikke få se den samme tendensen, ettersom dette er en 
type låneordning som retter seg mot vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke i samme grad har 
mulighet til å få lån andre steder. Husbankens regionkontorer arbeider aktivt med å øke bruken av 
startlån i kommunene, og vi forventer at antall startlån vil øke i 2010. 
 
 

 2 Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkede t  
Husbankens kjerneoppgave er å drive et målrettet og systematisk arbeid for å sette kommunene i stand 
til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er 
kommunene som er vår viktigste kunde, bruker og samarbeidspartner - arbeidet med kommunene har 
derfor første prioritet. Arbeidet med å dyktiggjøre kommunene med å drive en effektiv og målrettet 
boligpolitikk innrettes slik at kommunene selv erkjenner og får eierskap til sine boligsosiale 
utfordringer slik at de ser den i sammenheng med andre relevante politikkområder. Vi retter derfor 
spesielt fokus på sentrale beslutningstakere i kommuner og bransje. Husbanken har også en viktig rolle 
som kompetansesenter og skal dyktiggjøre andre aktørene på boligfeltet. En styrking av Husbankens 
rolle som kunnskapssenter vil derfor gi økt boligsosial kompetanse og aktivitet i kommunene. 

Arbeidsmål 2.1 Økt forebygging og avskaffelse av bo stedsløshet 
Husbanken arbeider målbevisst for å øke den boligsosiale kompetansen i kommunene. Det gis støtte til 
pilotprosjekter og det arrangeres seminarer og kurs for kommunene der et stort flertall av kommunene 
har deltatt. Enkelte kommunene mottar også kompetanseutviklingstilskudd. Dessuten finansieres 
Husbanken forskning innenfor boligsosiale temaer. Husbanken har i lang tid arbeidet for at en jevnlig 
boligsosial kartlegging og tilhørende boligsosiale handlingsplaner skal legges til grunn for 
kommunenes boligsosiale innsats.  
 
Husbanken skal tilrettelegge for at kommunene har muligheten til å ivareta sitt ansvarsområde på best 
mulig måte. Samarbeids- og intensjonsavtaler, kunnskapsformidling og dialog med kommuner og 
bransje er viktige verktøy. Husbanken kan bare lykkes i den grad kommunene lykkes - vi må derfor 
forholde oss til de utfordringer som den enkelte kommune har ansvar for. Å dyktiggjøre kommunene i 
deres kontakt med sluttbrukerne er derfor svært sentralt. I tillegg til å ha etterspurt kompetanse, må vi 
også bidra til å utvikling ny kunnskap.  
 
Det viktig å huske på at det er kommuner hvor det er svært godt samarbeidsklima og hvor det skjer 
mye positivt uten at de ønsker å formalisere dette i en konkret samarbeidsavtale med Husbanken.  
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Styringsparametere 1.tertial 2010 
Antall samarbeidsavtaler mellom kommuner og forvaltningsinstanser, inkludert 
kriminalomsorgen og helseforetak tilknyttet rus og psykiatri 

542 

Antall utviklingstiltak som er satt i gang for bostedsløse, inkludert tiltak for bostedsløse barn  193 
Antall gjennomførte arrangement for kompetanseoppbygging og erfaringsutveksling om 
bostedsløse 

33 

 
 

 

 

2.1 Husbankens forebyggende innsats mot bostedsløsh et 
 

2.1.1 Husbankens ungdomssatsing 
 
Husbankens satsing mot bostedsløs ungdom er en integrert del av del av kommunesatsingen, og det 
langsiktige strategiske arbeidet. Temaet tas også opp på nettverkssamlinger og andre møter med 
kommunen. Husbanken er også tilstede på seminar som IMDI arrangerer for kommunene om bosetting 
av mindreårige flyktninger, for å fortelle om Husbankens virkemidler og arbeid på området.  I møter 
med representanter fra Fylkesmannen blir satsingsområdet belyst. I vår skal Fylkesmannen i Troms 
arrangere workshops for tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene for barn og unge i kommunene. 
Husbanken vil være representert på dette møtet.  

Husbanken samarbeider også med Fylkesmannen i Nordland og Troms i forbindelse med et prosjekt 
rettet mot risikoutsatt ungdom, barn og barnefamilier. Prosjektet er kalt ”Ungdom i svevet”/ 
”Sjumilssteget”. Målet med dette prosjektet er å kartlegge, prøve ut, dokumentere og formidle 
kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer ovenfor ungdom i 
sviktsonen. Prosjektet er et fleretatlig samarbeid.  
 
Husbanken samarbeider med Barne – ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) om å arrangere 
regionale konferanser om ungdom, to konferanser i 2010 og tre i 2011. Disse konferansene vil, som 
departementet er kjent med, erstatte den nasjonale konferansen Husbanken er bedt om å arrangere i 
2010. AVdir, Utdanningsdirektoratet, og Kriminalomsorgen er også med i dette samarbeidet. 
Husbanken ser dette som et viktig arbeid med tanke på en samordnet statlig innsats på 
velferdsområdet. Arbeidet er akkurat startet, så tema er foreløpig ikke bestemt, men vi ser det som 
naturlig at blant annet Husbankens virkemiddelpakke synliggjøres.  

Husbanken har inngått regional samarbeidsavtale med BUFetat med særlig fokus på overgangen fra 
barnevernets omsorg til voksenliv og egen bolig. Et sentralt moment ved avtalen er å initiere 
utviklingsprosjekter i kommunene med dette som fokus.  
 

Prosjekter som er igangsatt 1.tertial  
 
 

                                                      
2 Avtalene som er inngått er mellom kommuner og kriminalomsorgen, og mellom kommuner ~ Helseforetak. Inkludert er 
også samarbeidsavtale med Bufetat regionalt og utarbeidelse av handlingsplan med IMDI, også dette regionalt. (Inkluderer 
ikke samarbeidsavtaler med de kommuner som er satsningskommuner. Dette kommer senere).  
3 Her inngår kommune – og by nettverk, utviklingstiltak og kompetansetiltak. Dessuten samarbeid med frivillige 
organisasjoner (Kirkens sosialtjeneste). 
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Prosjektet ”Fra barnevern til bolig” i Stavanger, med arbeidstittelen ”Tussi-bo”, har fått 
kompetansemidler fra Husbanken, og er knyttet til ”Ungbo” i Stavanger kommune. Prosjektet er i 
startfasen. 

 
Arbeidet med å forebygge bostedsløshet for unge foregår også i samarbeid med kriminalomsorgen. I 
første tertial er det avsluttet et forprosjekt i Møre og Romsdal Friomsorgskontor i samarbeid med 
Molde og Fræna kommune, hvor en skal ta hånd om bolig - og oppfølgingsproblemene gjengangere 
opplever gjennom soning etter § 16. 

Da gis innsatte en anledning til å sone hjemme etter halvgått forløp. Dette gir kriminalomsorgen og 
kommunen anledning til å samarbeide innenfor denne perioden, hvor innsatte etter endt soning og 
forhåpentligvis vil være bedre rustet til å bo i egen bolig samtidig med at det er etablert tiltak for 
arbeid, fritid eller nettverk. Molde kommune har stilt boliger til rådighet hvor innsatte kan være med 
på å pusse opp og flytte inn i sin egen bolig. Det er utarbeidet samarbeidsavtale mellom 
kriminalomsorgen og kommunen som redskap for å kunne samarbeide. 

 
 
Due-prosjektet – Best Practice 

Prosjektet er et samarbeidstiltak mellom utekontakten, barnevernvakten, Barne-, ungdom og 
familieetaten, barneverntjenesten og sosialtjenesten i Bergen. I DUE prosjektet (Der Ungdom Er) i 
Bergen er det 40 plasser. I 2009 lyktes 24 av ungdommene i tiltaket å etablere seg i egen leid bolig. 
Prosjektet jobber etter en modell der det etableres en individuell plan for ungdommen med 
systematiske tiltak og bruk av ansvarsgrupper. Ulike tiltak settes inn etter individuelle behov og det 
satses mye på bo - og selvstendighetstrening. Dette betyr at de unge må forstå, påvirke og delta når 
viktige bestemmelser blir tatt. Arbeidet ledes av en ungdomskoordinator som skal være tilgjengelig for 
kontakt når ungdommen trenger det. Ved konflikter eller fare for utkastelse på grunn av 
betalingsmislighold, tar koordinator sammen med ungdommen så fort som mulig kontakt med utleier 
for å komme i dialog og finne løsninger. 
 
DUE mottar parallelt midler fra Helsedirektoratet til Tillitspersonforsøket som skal prøve ut og 
videreutvikle DUE. Tiltaket er en modell som benytter tillitspersoner i koordinering av psykososialt 
arbeid for personer med rusrelaterte problemer. Her kan man også høste erfaringer i forhold til 
etatssamarbeid med Helsedirektoratet.  
 

2.1.2 Løslatelse fra fengsel/utskriving fra institu sjon  
Kriminalomsorgen 

Kriminalomsorgen Region sørvest har i 1.tertial fått kompetansetilskudd til et prosjekt som skal bidra 
til videreutvikling, tett oppfølgning og samarbeid mellom Kriminalomsorgen Region sørvest og 
kommunene i regionen når det gjelder å skaffe bolig til dem som løslates fra fengsel. 

Prosjektet ”Selvbygg 2011” er et prosjektet som er startet i 2010. Domfelte som kan bygge egen bolig i 
moduler, mens de ennå er under soning. Prosjektideen er solgt inn i alle tre fylker, men er foreløpig 
kun startet opp i Hordaland. De syv kommunene som deltok i prosjektet "Din bolig" og som har 
samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen er målgruppen i første omgang. Det er flere kommuner som 
har meldt sin interesse, men byggingen er ikke startet. Styringsgruppen for prosjektet er under 
etablering.  

 

Prosjektet ”Løslatelse til en plass å bo” er et prosjekt igangsatt i Verdal fengsel. Prosjektet handler i 
stor grad om å fremskaffe bolig til løslatelsen. Bolig er en viktig del av tilbakeføringen, og i følge en 
spørreundersøkelse blant betjenter ble bolig nevnt som et av de viktigste punktene for å unngå 
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tilbakefall. Det er laget et skjema som alle innsatte må besvare. Skjemaet blir gjennomgått og deretter 
tilrettelegger og motiverer fengslet for at innsatte skal bli i stand til å kontakte ytre etater selv. Fengslet 
har samarbeidsavtale med 5 kommuner i Nord- Trøndelag. Husbanken har jobbet tett mot prosjektet, 
med å gi innspill angående boligspørsmål og har formidlet kontakt med andre fengselsprosjekter. 
Prosjektet, som fikk støtte fra Husbanken i 2008 og  som har vært tredelt,  skal  evalueres i år.  

 

Rus og psykiatri  

Prosjektet ”Min Bolig – mitt hjem» er for pasienter med dobbeltdiagnoser som har vært innlagt ved 
Diakonhjemmet sykehus. Enheten har tolv behandlingsplasser som tilbys pasienter med alvorlig 
psykisk lidelse og rusavhengighet. Prosjektet skal bidra til å styrke samarbeidet med de tre bydelene 
som pasientene kommer fra, slik at de kan utskrives til en varig bolig med nødvendig oppfølging og 
ved behov ha muligheten til korttidsopphold ved DPS Vinderen. Utgangspunktet for koordineringen 
skal være Individuell plan og ansvarsgruppe rundt hver enkelt. For å dimensjonere oppfølging i bolig 
skal bydelene ha god kunnskap om pasientenes sykdomsbilde og om hvordan de mestrer dagliglivet. 
Forbedring av samarbeidet mellom sykehus og kommune skal bidra til at de skrives ut til en bolig de 
kan beholde. Mange pasienter med rusavhengighet og psykisk lidelse som utskrives fra behandling, 
kommer til en bostituasjon som de har vanskeligheter med å mestre. 

2.1.3 Tilbud om midlertidige tilbud i sammenheng me d langsiktige boligløsninger  

Boligoppfølging i overgangsfaser 
Målgruppen for Prosjektet ”Bo for livet” og Kirkens sosialtjeneste, Huset Tromsø, er personer som har 
vært i institusjon/fengsel og som skal bosettes. Prosjektet er et nytt tiltak som er igangsatt i 1.tertial og 
benytter seg i stor grad av private utleiere. Prosjektet fokuserer på å videreutvikle hvordan man kan 
bruke relasjoner og sosialt nettverksarbeid som metode i boligsosialt arbeid. Hensikten er å følge opp 
personer i overgangsfaser fra soning eller behandling til bolig. Samarbeidspartnere er blant annet 
Tromsø kommune og frivillig organisasjoner.  
 
 
Forhindre utkastelser 

Dette er et prosjekt for å prøve ut en samarbeidsmodell i Bergen som skal sikre og trygge 
bosituasjonen til økonomisk vanskeligstilte som bor i borettslag. Prosjektet skal sørge for færrest mulig 
tvangssalg/utkastelser fra borettslag ved å bidra til videreutvikling og tett oppfølgning og samarbeid 
kommune/boligbyggelag/namsmyndighet/tingsrett 
 
 

 

Arbeidsmål 2.2 Økt boligsosiale kompetanse i kommun ene  
Arbeid overfor kommunene knyttet til igangsetting av boligsosiale utviklingstiltak skjer primært 
gjennom kommunesatsingen, og disse kommunene skal prioriteres. Det boligsosiale studiet er et viktig 
tiltak når det gjelder å øke den boligsosiale kompetansen i kommunene.  I enkelte regioner er alle de 
tre modulene i det boligsosiale studiet nå gjennomført, og en boligsosial lederutdanning er igangsatt.  
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Styringsparametere 1.tertial 2010 
Andel av boligsosialt kompetansetilskudd som går til kommunene 
 

54 % 

Antall arrangement som Husbanken har ansvar for og som har mål å øke den boligsosiale kompetansen i 
kommunene  

1784 

Antall kommuner som har deltatt på boligsosiale arrangementer som Husbanken har hatt ansvar for 208 
Antall kommuner som har satt i gang boligsosiale utviklingsprogram.  
hvorav: -  3 kommuner har inngått avtale i hittil i 2010.  
              - 20 kommuner har søkt innen tidsfristen for satsings - og programdeltakelse.  
(Mer utfyllende informasjon om arbeidsprosess se 2.2.1). 

23  

Antall kommuner som har etablert og vedtatt boligsosiale handlingsplaner i kommunestyret 4 
 
Styringsparameteren antall kommuner som har igangsatt boligsosiale utviklingstiltak vil imidlertid 
være til dels problematisk hvis et høyt antall betraktes som høy måloppnåelse. Enkelte regionskontorer 
ønsker å satse på større og mer langsiktige prosjekter og tiltak, der målet er å bidra til varig endring, 
noe som kan resultere i færre (men forhåpentligvis bedre) prosjekter og utviklingstiltak i regionen. 
Dersom man på dette punktet teller antall utviklingstiltak som er finansiert med tilskudd, og anser et 
høyt antall for gunstig, vil resultatet fra programarbeidet slå negativt ut. Tilsvarende kan det være 
problematisk med fokuset på antallet kommuner som har etablert og vedtatt boligsosiale 
handlingsplaner i kommunestyrer. Erfaringsmessig er det ikke alltid er samsvar mellom de boligsosiale 
handlingsplanene og den boligsosiale praksisen. I tillegg er mange boligsosiale handlingsplanene ofte 
mer visjonære enn konkrete, og kan mangle forankring i viktige deler av kommuneorganisasjonen.  

 

2.2.1 Kommunesatsingen  
 
 
Pr 1.tertial har 54 prosent av tildelte kompetansetilskuddsmidler gått til kommunene som deltar i 
satsingen. Totalt er det gitt tilsagn for om lag 1,6 mill. kr av tilsagnsrammen på 69,5 mill. kr på post 
78.  Hittil har Husbanken inngått samarbeidsavtaler med 3 kommuner, og 20 kommuner har søkt 
innenfor tidsfristen.  
 
I 2010 vil det være fokus på kommunene som har de største utfordringene innenfor det boligsosiale 
området. Husbanken har etablert samarbeidsavtaler med de største kommunene i hver region. 
Samarbeidet vil gå over flere år og mot spesifiserte satsingsområder i de ulike kommunene. 
Ressursinnsatsen rettes i betydelig grad mot disse kommunene, både når det gjelder Husbankens egne 
ressurser og kompetanse samt bruk av kompetansetilskudd og boligtilskudd. Satsningskommunene får 
et tilbud som kan gi kompetanseheving samt rom for utvikling av det boligsosiale arbeidet. Hensikten 
er å medvirke til at kommunene får et eierforhold til de boligsosiale utfordringene og Husbanken mest 
mulig ut av midlene overfor kommuner med felles problemstillinger.  
 
Kommunene er utvalgt i forhold til den kommunekunnskapen som Husbanken har om den enkelte 
kommune og deres virksomhet og utfordringer. Husbanken har ellers fokusert på startlån og bostøtte i 
møtene med kommunene. Den helhetlige satsingen gir også muligheter for å knytte den boligsosiale 
satsingen opp mot miljø, energi og universell utforming. Gjennom arbeidet med disse kommunene skal 
det etableres systemer, indikatorer og læringsarenaer som gjør at andre kommuner kan lære av 
prosessen og måter å angripe utfordringen på. I tillegg skal det utvikles læringsarenaer som gjør at 
kommunene kan lære av hverandre. Ved utvelgelse av et fåtall kommuner, det viktig at også andre 
kommuner kan dra nytte av innsatsen. Husbanken har lagt ned mye arbeid for å utvikle modeller og 
metoder for utvelgelse av kommuner hvordan det strategiske arbeidet med kommunene skal 
gjennomføres. Identifiseringen av de ulike kommunene som har behov for bistand fra Husbanken er 
                                                      
4 Arrangement med boligsosialt fokus, der kommuneansatte har deltatt.  
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gjennomført, og arbeidet med å etablere et samarbeid med disse er startet. Forankringen av 
samarbeidet har skjedd med samarbeidsavtaler mellom Husbanken og kommunene. I prosessen har det 
blant annet blitt gjennomført kommunenettverksmøter, og møter vedrørende innhold i 
samarbeidsavtalene.  
 
 Husbanken har lagt ned mye arbeid for å utvikle modeller og metoder for utvelgelse av kommuner 
hvordan det strategiske arbeidet med kommunene skal gjennomføres. Et eksempel er utvelgelsen av 
kommuner tilhørende Region Nord. Metodikken innbefatter et tidlig kartleggings- og analysearbeid av 
kommunene, en regional satsning gjennom regionrådsmøter og fagdager for kommunene, inngåelse og 
tett oppfølging av partnerskapsavtaler med kommunene som har de største boligsosiale utfordringene, 
samt en årlig arbeidsplan med konkrete tiltak for hver av disse kommunene. Utarbeidelsen av 
metodikken er i en avsluttende fase, og den er til dels også satt i bruk overfor noen av Husbankens  
største kommuner i nord, deriblant Tromsø kommune. 
 
Husbanken har arrangert flere informasjonsdager og dialogmøter for samarbeidspartnere, for å bistå 
kommunene med å målrette sine søknader. Det har vært arrangert søkekonferanse for nye 
søkerkommuner, samarbeidsmøte med deltagerkommuner med ledere for programarbeidet i 
kommunene, programsamling for deltagerkommuner på politisk og administrativt nivå. I møtene har 
også ledelsen i Husbanken deltatt sammen med ledelsen i den enkelte kommune. Både 
kommuneledelse og politikere er invitert og har deltatt i programsamlinger. Dessuten har Husbanken 
hatt møter med andre relevante statlige aktører i forbindelse med satsningen. Videre er det også tett 
samarbeid med forskningsmiljøer for å underbygge og legitimere utviklingsarbeid. Det er viktig at 
lokale og regionale utfordringer og behov kobles opp mot forskningsmiljøene. Å skape felles arenaer 
for forskning og praksis for deling av kunnskap og erfaringer vil være et nyttig grep. Dialogen med 
forskningsmiljøer har også omhandlet informasjon om at de i større grad må knytte kommuner til sine 
prosjekter. Dette målrettede arbeidet har vært vellykket, Husbanken mottar i mindre grad søknader til 
prosjekter som ikke treffer innenfor satsingsområder.  
 

 

 
 

Arbeidsmål 2.3 Økt boligsosial aktivitet i kommunen e  

 
Tettere samarbeid mellom Husbanken og kommunene i forbindelse med kommunesatsingen gir 
Husbanken mulighet til å informere om virkemidlene, og medfører økt forbruk av de boligsosiale 
virkemidlene. Dette gjør også at Husbanken bidrar til å øke den boligsosiale aktiviteten i kommunen.  
 
Et eksempel på dette er Tromsø kommune, som tidligere har søkt startlån annethvert år. I 2010 har 
kommunen lånt 70 mill.kr til startlån, samme beløp som i 2009. I forbindelse med låneopptaket har 
Husbanken benyttet muligheten til å fokusere på sammenhengen mellom virkemidler, gjennomgått 
lånepraksis og risikovurdering i forbindelse med utlånsvirksomheten.  
 
Et annet eksempel på en kommune som har økt låneopptaket av startlån er Malvik kommune i Sør- 
Trøndelag. Totalt utlånsbeløp har økt fra 36,5 mill. i 2008 til 45,5 mill. i 2009. Økningen i 
startlånopptaket skyldes blant annet:  

• God samordning av de boligsosiale virkemidlene 
• God intern og ekstern markedsføring 
• Godt samarbeid med private banker 
• God økonomisk og boligsosial kompetanse 
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• God kommunal planlegging og god integrering av boligsosiale planer i øvrig planverk 
• God organisering og forankring både horisontalt og vertikalt i kommuneorganisasjonen. 

 
Malvik kommune skal lage en metodebok, et eksempelhefte som omhandler boligsosialt arbeid 
generelt og spesielt knyttet til virkemiddelbruk. Kommunen har fått kompetansetilskudd for å lage 
metodeboka. Metodeheftet skal være til inspirasjon og praktisk nytte for andre kommuner i boligsosialt 
arbeid og virkemiddelbruk. Ideen om metodeboken kom i stand etter at kommunen ble nominert til 
Bostedsløseprisen i 2009 for sin spesielt gode og offensive bruk av startlån. 
 
Sandnes kommune er en av kommunene som deltar i Husbankens kommunesatsing, og som 
Husbanken har inngått samarbeidsavtale med. Kommunen har store boligsosiale utfordringer, med  
mange bostedsløse i forhold til innbyggertall. Kommunen har god oversikt over det boligsosiale 
utfordringene og arbeider systematisk og planmessig for å løse oppgavene.  
 
I 1.tertial har Husbanken og Sandnes kommune sammen startet et prosjekt som vil gi verdifulle 
erfaringer for hvilke resultater økt kommunal innsats innenfor saksbehandling av bostøtte og startlån 
kan gi i form av:   
 

• etablering av vanskeligstilte på boligmarkedet i egen bolig  
• reduksjon av venteliste for kommunale utleieboliger  
• reduksjon av bruk av midlertidig bolig  
• en større andel av de kommunale utleieboligene blir brukt for de mest vanskeligstilte på 

boligmarkedet 
 

Prosjektet skal være ferdig 1.3.2011 og resultatene skal dokumenteres i egen rapport.  
 
 

2.3.1 Bostøtte  
I april 2010 var det 122 900 husstander som mottok bostøtte. Dette er en økning på 17 000 husstander 
sammenlignet med april 2009 og skyldes omleggingen av bostøtteordningen i juli 2009. Den 
gjennomsnittlige bostøtten per måned i april 2010 var 2 190 kroner og har økt med 9 prosent siden 
samme periode i fjor.  
 
Utvikling i boutgiftsbelastningen til bostøttemottakerne 
 
Andelen bostøttemottakere som har boutgifter som er høyere enn øvre grense for hva som kan legges 
til grunn ved beregning av bostøtten er på 47 prosent for april 2010. Denne andelen har økt fra 44 
prosent på samme tidspunkt i 2009. I Oslo har denne andelen økt fra 44 til 54 prosent, i Østfold har 
andelen økt fra 48 til 59 prosent og i Buskerud har den økt fra 46 til 54 prosent. Økningen i Østfold og 
Buskerud kan forklares med at bostøttemottakerne i Fredrikstad og Drammen fikk reduserte 
boutgiftstak etter omleggingen av bostøtteordningen i juli 2009. I Akershus har andelen som har 
boutgifter over tak sunket fra 71 til 58 prosent og skyldes at flere kommuner I Akershus har fått høyere 
boutgiftstak etter omleggingen av bostøtteordningen juli 2009. For gruppen uføre med barn og gruppen 
uføre uten barn har andelen som har boutgifter over tak økt med henholdsvis 12 og 14 prosentpoeng 
fra april 2009 til april 2010.. Dette kan forklares med at det fordelaktige regelverket for gruppen unge 
uføre når det gjelder beregning av boutgiftstak er endret, og at det nå sammenfaller med regelverket 
for andre grupper av mottakere.  
 
Utviklingen i avslag og klager på bostøtte   
 



   

19 

 

I april 2010 var det 4 950 hustander som fikk avslag på sin søknad om bostøtte. Dette utgjør 4 prosent 
av alle bostøttesøknadene og ligger på samme nivå som for tilsvarende periode i fjor. I juli 2009 var 
denne avslagsandelen 14 prosent og har deretter sunket fra måned til måned - et mønster som gjentar 
seg hvert år. Den høye avslagsandelen i juli skyldes at det er da nye ligningsopplysninger legges til 
grunn ved beregning av bostøtten. For mange av de eksisterende mottakerne innebærer dette at en 
høyere inntekt legges til grunn ved beregning av bostøtten, og følgelig får flere av disse avslag, De 
fleste avslag, 62 prosent i april 2010, skyldes at forholdet med inntekter og boutgifter ikke gir grunnlag 
for støtte. 28 prosent av avslagene i samme periode skyldes at en eller flere personer i husstanden ikke 
var registrert på riktig adresse i henhold til folkeregisteret. 
 
I løpet av 1.tertial 2010 kom det inn 3 570 bostøtteklager til kommunene. Det er 850 færre saker enn 
for samme periode i fjor. Det ble behandlet 3 100 klager i 1. tertial 2010 og av disse fikk 2 500 klagen 
innvilget. De aller fleste som klager, 66 prosent, ønsker å få lagt andre inntektsopplysninger til grunn 
for beregningen av bostøtten. I mange tilfeller er det et ønske om at periodens inntekt legges til grunn 
framfor ligningsinntekten.   
  

 

2.3.2 Boligtilskudd til utleieboliger 
I statsbudsjettet for 2010 ble rammen for boligtilskudd satt til 731,1 millioner kroner. Dette er en 
økning på vel 27 millioner kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2009. I 2009 ble 
imidlertid rammen utvidet med 555,6 millioner kroner gjennom regjeringens tiltakspakke i forbindelse 
med finanskrisen. Tildelingsbrevet for 2010 fastsetter at delen av boligtilskuddsrammen som skal gå til 
utleieboliger er 311,2 millioner kroner i år. I forslaget til revidert budsjett legger regjeringen opp til at 
denne rammen utvides med 88,8 millioner kroner og den totale rammen for tilskudd til utleieboliger vil 
i så fall bli på 400,0 millioner kroner i 2010. Mens det i 2009 ble satt et mål om fremskaffelse av 3000 
utleieboliger er det ikke noe tilsvarende måltall i år, utover at det skal være netto tilvekst av 
kommunalt disponerte utleieboliger. 
 
Ved utgangen av april i år hadde det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 597 utleieboliger, 91 
flere enn på samme tid i fjor. En del av årsaken til denne økningen er nok ettervirkninger av den store 
innsatsen som ble lagt ned i 2009. Hittil i år er det gitt tilsagn om tilskudd til i alt 246 boliger, for i alt 
80,2 millioner kroner. Dette er en liten nedgang i forhold til 2009, men omlag 8 prosent flere enn ved 
utgangen av april 2008. og utgjør ca. 27 prosent av den tilgjengelige rammen5 for boligtilskudd direkte 
fra Husbanken for 2010.  
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Tabell 2.3.1 viser tilskuddsutmålingen hittil i 2010 i intervaller av 5 prosent.  
Tabell 2.3. 1 Boligtilskudd til utleieboliger. Utmålingsprosent i 5-prosentsintervaller 
    Antall saker og antall boliger. 1. tertial 2010 
 
Tilskuddsutmåling Antall saker Antall boliger
I alt 69 246
0 - 5 prosent 1 41
5,01 - 10 prosent 2 80
10,01 - 15 prosent 2 2
15,01 - 20 prosent 32 60
20,01 - 25 prosent 9 10
25,01 - 30 prosent 1 2
30,01 - 35 prosent 2 10
35,01 - 40 prosent 17 40
Over 40 prosent* 3 1
* Tilskudd på 100 prosent gis til noen utbedringsprosjekter i kommunale utleieboliger.

  Summene er gjennomgående lave  
 
 
Tabell 2.3.2 Boligtilskudd til utleieboliger. Tilsagn om tilskudd fordelt etter type tiltak. 

   Antall saker, boliger og tilsagnsbeløp. 1. tertial 2010.  
 
Type tiltak Antall saker Antall boliger Beløp
I alt 69 246 80 163 000
Oppføring 10 80 26 977 000
Utbedring 9 101 27 811 000
Kjøp 50 65 25 375 000  
 

2.3.3 Startlån og boligtilskudd 
Econrapporten ”God praksis med startlån” benyttes som utgangspunkt for dialog med kommunene om 
startlånets muligheter, både i kombinasjon med generell informasjon om Husbankens virkemidler og 
sammen med statistikk over bruk av virkemidlene i de ulike regionene. I 1.tertial har resultatene av 
rapporten blitt synliggjort på fagseminar, nettverkssamlinger og i den løpende kontakten som er 
mellom Husbanken og kommunene.  
 
Det er initiert et samarbeid mellom Husbanken og Finansnæringens Hovedorganisasjon som skal 
resultere i et informasjonsskriv. Informasjonsskrivet skal publiseres internt i Sparebankforeningen, og 
blir dermed tilgjengelig for alle bankene som er medlem i foreningen.  
 
Ved utgangen av 1 tertial hadde Husbanken tildelt 93 prosent av rammen på 4495,4 mill.kr til 
kommunene. På samme tid i 2009 var det lånt ut 3419,1 mill.kr.  
 
Flere startlån, men færre tilskudd til etablering 
Kommunene avsluttet sin rapportering på startlånet etter at 3.tertialrapport var levert. De endelige 
tallene for 2009 ble 7817 startlån, 1349 flere enn året før. Den høye etterspørselen etter startlån både 
fra kommuner og privatpersoner ser ut til å fortsette i 2010.   Antall utbetalte startlån økte med nær 9 
prosent. 1157 husstander har søkt og mottatt startlån, mot 1064 hustander i 1.tertial 2009. Andelen som 
kommer fra leid kommunal bolig er tilnærmet uendret, 1 prosent lavere i 1.tertial enn tilsvarende 
periode i 2009. Den største andelen som har mottatt startlån har tidligere bodd i leid privat bolig. 
Andelen som har fått startlån og flyttet ut av foreldrenes bolig har økt noe, 1,2 prosentpoeng. 
 
Gjennomsnittlig startlån har falt nesten to prosentpoeng, samtidig har andelen startlånkunder med 
årsinntekt over 400 000 økt med to prosentpoeng. Gjennomsnittlig andel startlån i prosent av kostnad 
er 51 prosent, 4 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor.  For kundene i inntektsgruppene under 
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300 000 er startlånandelen i prosent av kostnader høyere enn gjennomsnittet, om lag 70 prosent. Denne 
andelen har falt sammenliknet med 1.tertial 2009. 
 
 
Konsekvenser for startlånet av nye retningslinjer fra Finanstilsynet 
 
Finanstilsynet sendte 3. mars 2010 ut et rundskriv til forretningsbanker og sparebanker: 
”Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål”, rundskriv 11/2010. Bakgrunnen er 
erfaringer fra finanskrisen og tidligere kriser der store svingninger i boligmarkedet kan gi betydelige 
negative virkninger for samfunnet og den enkelte husholdning.  

 
Startlån som toppfinansiering bidrar til at bankene har relativ liten risikoeksponering for sine 
1.prioritetslån. Den enkelte husholdning er imidlertid betydelig eksponert ved 100 prosent 
lånefinansiering, uavhengig om startlån er toppfinansiering eller dekker hele finansieringsbehovet.  

 
Husbanken vil ikke på det nåværende tidspunkt endre retningslinjene for startlån som følge av 
Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Startlån er et av våre 
viktigste virkemidler for at vanskeligstilte skal få etablere seg i egen eid bolig. I dag er det en uttalt 
policy at flere bør få startlån, og at man snarere bør ta mer risiko enn redusere den. Tapene hittil har 
vært svært små. Et krav om at lånefinansieringen ikke skal utgjøre mer enn 90 pst. dersom det ikke 
stilles tilleggssikkerhet, vil kunne føre til at færre får startlån.  
 
Dersom Finanstilsynets vurdering av at risikoeksponeringen for mange husstander er for høy og ikke 
bærekraftig på sikt, skal tas til følge for startlånmottakerne ved en strengere innvilgningspraksis, vil 
det bryte med et høyt prioritert politisk mål om at flest mulig vanskeligstilte skal få hjelp til å skaffe 
seg en eid bolig. 
 
I de boligpolitiske virkemidlene ligger det inne en del faktorer som virker risikoreduserende for 
husholdningene: 
 

• Bruk av boligtilskudd sammen med startlån 
• Bostøtte er sikkerhetsnett ved inntektsreduksjon. 

 
I tillegg vil det selvsagt ved enhver lånetildeling bli gjort en vurdering av søkers betalingsevne. 
Husbanken oppfordrer også kommunene til å ha en god kompetanse og gode rutiner på 
gjeldsrådgivning, betalingsordninger mv. dersom det skulle oppstå betalingsvansker eller mislighold 
av lånet.  
 
Økt etterspørsel 
En strammere generell utlånspraksis hos de private bankene vil kunne føre til økt etterspørsel etter 
startlån. Som en direkte følge av dette kan kommunene oppleve en tilstrømming av lånesøkere som  
ikke ville ha søkt startlån før endringen i retningslinjene. Disse lånesøkerne skal vurderes etter de 
samme kriteriene som andre startlånsøkere.  
 
 
 
 Sambruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte.  
 
Reduksjon i gjennomsnittlig startlån kan sannsynligvis forklares med at bruken av startlån sammen 
med banklån har økt mye i perioden. Tallene viser at færre startlånmottakere har mottatt tilskudd, 
mens andelen med startlån, tilskudd og bostøtte har økt noe. Andel startlånmottakere med 
boligtilskudd falt med om lag 3,5 prosentpoeng til 11,5 prosent fra 1.tertial 09 til 1.tertial 10. Disse 
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tallene er basert på foreløpig innrapporterte tall fra kommunen, sammenliknet med foreløpige 
innrapporterte tall på samme tidspunkt i 2009.  
 
Reduksjon i andel sambruk av startlån og boligtilskudd skyldes trolig at økningen i utbetalte startlån 
hovedsakelig har skjedd til førstegangsetablere som har en årsinntekt på over 400 000, og disse 
kundene er ikke nødvendigvis i primærgruppen til å motta tilskudd. Andelen med banklån har også 
økt, samtidig som bruken av tilskudd blitt redusert.   I absolutte tall er det gitt færre boligtilskudd til 
enkeltpersoner i 1.tertial 2010 som i tilsvarende periode i 2009. I løpet av 1.tertial er det tildelt 185 
boligtilskudd til etablering mot 300 boligtilskudd sammenliknet med sammen periode i 2009.  Til 
gjengjeld har gjennomsnittlig boligtilskudd har økt med nær 50 prosent fra 199 000 til 299 030.  
 
 
 
 
 
Tabell 2.3.3  Andel samfinansiering,  

  
Startlån og   
banklån  

Startlån  
og tilskudd 

Startlån  
og bostøtte 

Startlån, 
tilskudd  
og bostøtte 

1.tertial 2009 37,5 15 8,5 2,5 

1.tertial 2010 43,5 11,5 9,2 4,5 

 
 
Førstegangsetablererne er gruppen som i størst utstrekning benytter startlånet som toppfinansiering for 
å finansiere sitt første boligkjøp. Startlån, tilskudd og bostøtte sammen er i større grad rettet mot de 
mer vanskeligstilte enn en vanlig husholdning som etablerer seg på boligmarkedet for første gang.  I 
enkelte kommuner er saksbehandlingspraksisen slik at lånekunden må dokumentere at søknad om lån i 
privat bank er avslått for at søknad om startlån kan behandles. Selv om gjennomsnittlig andel 
husholdninger med startlån og tilskudd har falt, så har gruppene som ikke hører inn under 
førstegangsetablere en høyere andel bruk av tilskudd sammen med startlånet enn gjennomsnittet.  
 
Avslag  

Avsluttende rapportering i 2009 viste at avslagsandelen endte på 35 prosent. Totalt antall søknader på 
startlån var 12019, hvorav 4202 søknader fikk avslag. Samme person kan søke om startlån flere ganger 
til samme kommune. Søknadene kan gjelde ulike boliger, og registreringen av slike forløp varierer fra 
kommune til kommune. Noen kommuner registrer avslag hver gang, mens andre lar saker stå åpen og 
registrerer utfall bare én gang. De 4202 avslagene inneholdt omlag 600 saker der det er gitt avslag til 
samme husholdning. Antall husholdninger som fikk avslag i 2009 var 3616.  

 
Avslag 1.tertial 2010 
Avslagsandelen i 1.tertial er redusert både når man ser på absolutte tall og andeler.  1288 søkere har 
fått avslag noe som utgjør en avslagsandel på 52 prosent. På samme tidspunkt i 2009 var 
avslagsandelen 55 prosent, Så tidlig på året er det ennå ikke forskjell i antall husholdninger og antall 
avslag. Det er en økning i andelen husholdninger som får avslag på grunn av betjeningsevne og for dyr 
bolig. Det er også flere som får avslag på grunn av for høy inntekt, og på grunn av at søker ikke er 
vanskeligstilt.  
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Kapittel 3 Byggeprosessen skal være god og effektiv   
 
Husbanken har ingen nye oppgaver under dette hovedmålet. 

 
 

Kapittel 4 Flere miljøvennlige boliger og universel t utformede 
boliger og bygg på attraktive steder  
Det er en prioritert oppgave for Husbanken å fremme kunnskap og økt bruk av boligløsninger som er 
universelt utformet og som har miljøkvaliteter. Grunnlån til husholdninger og kunnskapsfremmende 
tiltak mot aktørene som produserer boliger er Husbanken viktigste virkemidler for å nå målene under 
dette hovedmålet. 
 
 
I 2010 er det opprettet en egen tilskuddspost for kompetansetilskudd til bærekraftig bolig og 
byggkvalitet.  
Husbanken har utarbeidet et sett generelle kriterier som skal legges til grunn for tildeling av tilskudd 
fra post 77. Prosjektene skal:  

• ha stor nytteverdi/overføringsverdi for kommuner, interesse- og brukerorganisasjoner og 
bransje- og undervisningsaktører. 

• Være organisert som en samarbeidsmodell der viktige aktører som offentlige myndigheter, 
interesse- og brukerorganisasjoner, bransjeaktører og undervisningsaktører er involvert. 

• Kombinere flere elementer som konkurranser, informasjons- og kompetansespredning, 
utstillinger eller det kombinerer flere bygningskvaliteter. 

• Ta i bruk profesjonell kompetanse for kvalitetssikring av prosjektutforming, 
gjennomføring, bruk, etterprøving og rapportering  

 

  

Arbeidsmål 4.1 Økt antall miljøvennlige boliger og bygg 
 
 
 

4.1.1 Kunnskapsfremmende tiltak  
Passivhus Lier ble offisielt åpnet i 1.tertial. Huset skal være et fagsenter for passivhus. Huset driftes av 
Aktiv Energi og Energita. 

I forbindelse med Blakstadmodellen, som er nærmere omtalt i rapporteringen for 
Miljøhandlingsplanen 2009, har det blitt arrangert frokostmøter med byggebransje knyttet til 
prosjektering av passivhus - særskilt relatert til undervisning av lærlinger innen byggfag.  
 
 

4.1.2 Ny statistikk på området  
Fra 1.juli skal alle boliger (som skal selges eller leie) energimerkes. Husbanken vil rapportere på dette 
for alle Husbankfinansierte boliger. Ny teknisk forskrift lanseres 1.juli, og Husbankens energikriterier 
for grunnlån er under bearbeiding. Konkrete forslag til nye statistikkvariable som skal inngå i ny 
rapportering vil bli lagd på grunnlag av disse endringene. 



   

24 

 

 
Miljøkvalitet er ett av de sentrale tildelingskriteriene for å få Husbankens grunnlån. I begrepet 
miljøkvalitet   inngår dempet energibruk, redusert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i 
bygningsmassen, redusert mengde byggavfall og økt gjenbruk/ombruk av byggematerialer.  
 
Tabell 4.1.1 viser antall boliger godkjent for grunnlån til oppføring og utbedring fordelt på ulike 
miljøkvaliteter. Nær 60 prosent av nye boliger godkjent for grunnlån til oppføring hadde en eller annen 
form for miljøkvalitet. Så godt som alle disse har lagt inn energisparing. Energisparing på 40 prosent 
eller mer var mest vanlig for boliger med grunnlån til oppføring.  
 
For de andre miljøkvalitetene var det lavere prosentandeler for nye boliger. Det er viktig å være 
oppmerksom på at mange boliger tilfredsstiller flere av miljøkravene, samtidig som de også 
tilfredsstiller krav til kvaliteter innenfor universell utforming. 
 
Tabell 4.1.1 Boliger med godkjenning om grunnlån 2009-2010 etter type miljøkvalitet 1) 3)

I alt
Opp-
føring

Ut-
bedring I alt

Opp-
føring

Ut-
bedring

3 597 2 457 1 140 3022 2 2 120  902

2 489 1 680  809 1 696 1 264  432

Energisparing 20 %..................................  653  390  263  356  112  244

Energisparing 21-39 %.............................  601  532  69  402  191  211

Energisparing 40 % og mer......................  916  748  168  856  841  15

Gjenbruk av materialer..............................  0  0  0  8  0  8

Miljøvennlige materialer............................  252  32  220  89  8  81

Redusert avfallsmengde...........................  29  24  5  37  0  37

Plan for forv/drift/vedlikehold.....................  146  60  86  1  1  0

1) En bolig kan ha flere kvaliteter

2) 2 620 av de 3 022 boliger som har fått godkjenning, har fått tilsagn om grunnlån

3) Grunnlån til kjøp av utleieboliger er utelatt

Pr.30.04.10

Antall boliger med grunnlån oppf/utbe i alt......

Miljø og energi i alt......................................

Pr.30.04.09

 
 
 
 
Arbeidsmål 4.2 Økt antall universelt utformede boliger, bygg og uteområder 
 
 
Viktige arbeidsmål for Husbanken er å øke antallet universelt utformede boliger, bygninger og 
uteområder, samt øke bevissthet og kunnskap om universell utforming blant sentrale faggrupper 
involvert i byggeprosessen, kommuner og forbrukere. 
 
Målet er at bolig- og bygningsmassen skal brukes av alle. For å oppnå dette er universell utforming en 
viktig strategi. Universell utforming innebærer at boliger og bygninger i størst mulig grad skal kunne 
benyttes av alle uten spesiell tilrettelegging eller spesialløsninger. 
 
Husbanken skal bidra til at antallet boliger, bygninger og boområder som utformes etter prinsippet om 
universell utforming øker. Dette målet skal nås ved hjelp av økonomisk og juridisk hjelpemidler, samt 
styrket satsing på informasjon og kompetanseheving blant sentrale aktører og forbrukere flest. 
 
For å nå målet om flere universelt utformede boliger er grunnlån til oppføring og utbedring et viktig 
virkemiddel. Tabell 4.2.1 viser antall boliger godkjent for grunnlån til oppføring og utbedring fordelt 
på ulike tilgjengelighetskvalitet. 
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Tabell. 4.2.1  Boliger med godkjenning for grunnlån 2009-2010 etter type tilgjengelighetskvalitet1) 3)

Pr.30.04.09 Pr.30.04.10

I alt
Opp-
føring

Ut-
bedring I alt

Opp-
føring

Ut-
bedring

3 597 2 457 1 140 3022 2 2 120 902

2 275 2 041 234 1 832 1 650 192

Livsløpsstandard....................................... 1 461 1 426 35 1 281 1 249 32

Besøksstandard........................................ 532 531 1 372 369 3

Fellesareal inne bevegelseshemmet......... 324 126 198 210 89 121

Fellesareal inne miljøhemmet................... 266 68 198 191 71 120

Fellesareal inne orienteringshemmet........ 274 76 198 189 69 120

Fellesareal ute bevegelseshemmet.......... 137 137 0 127 28 99

Fellesareal ute miljøhemmet..................... 166 166 0 47 47 0

Fellesareal ute orienteringshemmet.......... 88 88 0 121 22 99

1) En bolig kan ha flere kvaliteter

2) 2620 av de 3 022 boliger som har fått godkjenning, har fått tilsagn om grunnlån

3) Grunnlån til kjøp av utleieboliger er utelatt

Antall boliger med grunnlån i alt......................

Universell utforming i alt..............................

 
 
 
 
Omtrent 60 prosent av boligene som fikk godkjenning om grunnlån til i 1. tertial 2010 tilfredsstiller 
kravene til universell utforming. Omtrent 42 prosent tilfredsstiller kravene til livsløpsstandard. 
 
Det er særlig nye boliger som tilfredsstiller kravene til kvaliteter innen universell utforming. Mens 
bare 2 av 6 boliger som har fått grunnlån til utbedring tilfredsstiller kravene til universell utforming, 
gjelder dette 5 av 6 nye boliger. For boliger med utbedringslån er det hovedsakelig fellesarealet som er 
universelt utformet. For boliger som har fått grunnlån til oppføring, har 60 prosent av disse boligene 
livsløpsstandard. Husbanken har fokus på universell utforming i alle prosjekter der virksomheten er 
involvert. Husbanken påvirker også indirekte ved informasjon til etat, kommune m.v. og ved bruk av 
intensjons - og samarbeidsavtaler med aktørene i byggebransjen.  
 
Omsorgsboliger  

Alle omsorgsboliger som Husbanken finansierer er universelt utformet. 
 
Rentekompensasjon for skolebygg og svømmeanlegg 
Ved utgangen av 1. tertial 2010 har i alt 276 prosjekter fått rentekompensasjon til utbedring eller 
bygging av nye skolebygg og svømmeanlegg. Av disse hadde 150 prosjekter tiltak som er rettet mot 
funksjonshemmede.  
 
Rentekompensasjon til kirkebygg 
Ved utgangen av 1. tertial 2010 har i alt 627 prosjekter fått rentekompensasjon til utbedring og 
bygging av nye kirkebygg. Av disse var det 112 prosjekter som hadde tiltak rettet mot 
funksjonshemmede og 50 prosjekter som hadde tiltak rettet mot universell utforming. 
 
 
 
Arbeidsmål 4.3 Flere områder med god byggeskikk og godt bomiljø  
 
Husbanken har arrangert og bidratt på flere stedsutviklingsseminarer og verksteder med kommuner i 
samarbeid med ulike fylkeskommuner. I tillegg har det vært gjennomført en regional konferanse i 
Hønefoss om "Fremtidens stedsutvikling - Bærekraft og attraktivitet" 
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4.3.1 Groruddalssatsingen  
I 1.tertial har Husbanken kunngjort oppdraget "Evaluering av Husbankens satsing i Groruddalen i 
perioden 2007-2009".  

Evalueringen skal gi svar på hvilke effekter som kan tilskrives de aktivitetene Husbankens satsing har 
gitt opphav til, og i hvilken grad disse effektene oppfyller målene for satsingen. Det skal pekes på 
mulige forbedringer av satsingen, både med hensyn til utformingen og forvaltningen av den. 

Det skal videre gis en vurdering av i hvor stor grad, og hvordan, det er tatt høyde for vedlikehold av de 
fysiske investeringene som er gjort. Dette vil være investeringer foretatt av både kommunale og 
private aktører. 

Oppdraget er utlyst som åpen anbudskonkurranse på Doffin. Det er satt av 700.000 kroner eksklusive 
merverdiavgift til arbeidet. Siste frist for innlevering av tilbud er 1. juni. Evalueringen skal være 
ferdigstilt innen 15. desember i år. Rapport om evalueringen vil bli gjort tilgjengelig på Husbankens 
nettsider. 
 

4.3.2 Statens Byggeskikkpris 
Statens Byggeskikkpris er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, 
materialbruk, og samspill med sted, og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne 
byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav 
innenfor miljø og universell utforming. Kommunal- og regionaldepartementet oppnevner juryen og 
juryens leder samt varamedlemmer. Juryens funksjonstid er 4 år. Husbanken er juryens sekretariat, og 
for perioden 2009 - 2012 er sekretariatsfunksjonen lagt til Husbanken region Hammerfest. Juryen har i 
1. tertial samlet inn kandidater, hatt jurymøter og vært på befaringsrunder. Prisen deles ut i midten av 
juni av Kommunal – og regionalministeren.  
 
 
For mer informasjon om Husbankens innsats under dette arbeidsmålet, henvises det til rapport om 
Husbankens aktivitet og engasjement i BLEST programmet som vil bli oversendt.   
 
En samlet oversikt over arbeidet med byggeskikk vil ferdigstilles 15. juni.  
 
 
 
 
 

Kapittel 5 Effektiv og brukerorientert forvaltning  
 

Arbeidsmål 5.1 Åpen, brukervennlig og velfungerende  
forvaltning av virkemidlene  
 
  

5.1.1.Innhold og aktivitet på Husbankens nettsider.   
 
I 1. tertial har Husbanken hatt 164 190 unike besøkere på www.husbanken.no, og 1 051 537 unike 
sidevisninger.  De fem hyppigste besøkte sidene er sider som gir informasjon om de økonomiske 
virkemidlene. Forsiden har 182 133 unike sidevisninger, deretter følger mellomsiden for Bostøtte med 
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6 prosent unike sidehenvisningene, Lån mellomside (4 prosent), Startlån mellomside (3 prosent) og 
Informasjon for søkere til bostøtte (2 prosent).  
 
De kvartalsvise besøkene i 2009 lå mellom 140 000 og 126 000 unike besøkende, og bortsett fra at de 
ulike sidene som har flest unike sidehenvisninger byttet på rangeringen siden forrige rapportering er 
det ingen store endringer.  
 
Husbanken jobber med å etablere en ny hjemmeside som skal lanseres 1.1.2011. Prosjektet har fått 
navnet Kunnskapsportalen, og skal være et sentralt redskap for å tydeliggjøre Husbankens rolle som 
kompetansesenter. Siden skal være en overordnet inngang til nyttige kunnskapsressurser på de 
oppgaveområdene der Husbanken skal bidra til boligpolitisk måloppnåelse. Innholdet på den nye 
hjemmesiden skal få en tydelig struktur som er lett å forstå, og gjør det enkelt for alle brukere av 
nettstedet å få tak i den informasjonen de er ute etter. Fagstoffet som publiseres skal være orientert mot 
tre ulike nivåer, et basisnivå, et praktisk nivå og et overordnet nivå.  
 
 
 

Arbeidsmål 5.2 Effektiv løsning av forvaltnings- og  
driftsoppgaver  
 

5.2.1Saksbehandlingstid for de ulike ordningene 
Saksbehandlingstiden er her definert som den tiden fra Husbanken mottar en søknad og frem til den får 
sitt første vedtak. Tabellen 5.2.1 nedenfor viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid på de forskjellige 
ordningene. 
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Tabell 5.2.1: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 1. tertial 2010 
 

Formål/Ordning

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid 
1.tertial 2009 (antall 
dager)

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid 
1.Tertial.kvartal 2010 
(antall dager)

Barnehagelån 22 17

Grunnlån til oppføring 21 18

Grunnlån til utbedring 14 16

Grunnlån til utleieboliger 10 15

Boligtilskudd til utleieboliger 22 21

Prosjekteringstilskudd 7 6

Tilskudd til tilstandsvurdering 6 7

Kompetansetilskudd 24 18

Startlån 23 16  
 

5.2.2 Husbankens  IKT handlingsplan 2010  
 
IKT- støtten skal bidra til at Husbanken når sine virksomhetsmål. IKT budsjettet for 2010 gir i 
hovedsak kun rom for løpende forvaltning og drift av eksisterende systemer. Husbankens IKT 
portefølje består, i tillegg til noen nyere løsninger, hovedsakelig av eldre IKT løsninger. Blandingen av 
eldre og nyere applikasjoner gir en tung forvaltning, og hindrer samtidig Husbanken i ta i bruk de 
mulighetene som nyere teknologi gir.  
 
Det legges i 2010 ned mye ressurser i arbeidet med å stabilisere det nye bostøttesystemet, noe som går 
på bekostning av ønsket modernisering av andre fagsystemer og overgang til eDialog (elektronisk 
samhandling). I tillegg til løpende forvaltning og driftsoppgaver jobbes det med systemendringer 
tilknyttet skole- og kirkeordningen, samt kompetansetilskuddet. Videre er det startet et forprosjekt som 
skal se på forenkling av lånesaksbehandlingen, sett i lys av elektronisk samhandling, samt startet et 
forprosjekt for å vurdere behov og muligheter for modernisering av datavarehuset. Det vil i løpet av 
året også bli tilrettelagt for justert beregning av over- og underkurs og gjort utvidelse av antall 
rentedager. 
 
Husbanken opplever at utviklingsønsker - og behov overstiger kapasiteten vesentlig, og ser behov for 
en kraftig styrking av budsjettet i årene fremover. 
 

5.2.3Tap på utlånsvirksomhet 
Det er opprettet en ny post 71 under kapitel 2412 Husbanken. Posten skal dekke tap på 
lånevirksomheten i bevilgningsåret. Den nye posten omfatter tap på hovedstol og samlet opptjente, 
ikke betalte renter, samt årets renter fra tap, jf. tabellen nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5.2.2Tap på utlånsvirksomhet i 1. tertial 2010 
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Tap på hovedstol 4,0
Årets renter fra tap/kostnadsbevilgninger 0
Årets renter fra tap knyttet til hovedstol og tidligere
opptjente, ikke betalte renter 0,2
Tap på utlånsvirksomhet 4,2
Inngått på tidligere bokførte tap -1,3  
 
 
Tilbakeførte tap i 1. tertial 2010 utgjorde om lag 1,3 mill. kroner, slik at netto utgjorde tapene  
rundt 3 mill. kroner i dette tidsrommet. På to av postene er det foreløpig ikke registrert noe tap. 
 
Når det gjelder tapene fordelt etter låneformål, synes tendensen å være at tap på startlån er økende, både når vi 
sammenlikner de siste to årene samt første tertial i år og i fjor(jf. tabell 5.2.3).  
 
Tabell 5.2.3. Tap på utlån (netto)etter låneformål. 
Beløp i 1 000 kr Andre formål/

Oppføring Utbedring Kjøp Startlån Etabl. lån tilbakeførte lån Totalt
Pr 30.04.2010 1 290 0 311 1 016 0 327 2 944
Pr 30 04.2009 1 075 314 658 137 0 -70 2 114
Pr 30.12.2009 7 367 1 141 1 809 3 104 -5 161 13 577
Pr 30.12.2008 8 892 103 1 554 1 110 109 -1 910 9 858  
 
Bevilgningen for 2010 er på 25 mill kroner.  
 
 

6. Andre ordninger  
 

6.1 Rentekompensasjon til skole- og svømmeanlegg og  kirkebygg 
 
 
Rentekompensasjon til skole- og svømmeanlegg 
I 2002 ble det innført en ny tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner der de kunne få 
kompensert renteutgifter knyttet til nybygg og utbedring av skolebygg og svømmeanlegg i offentlige 
grunn- og videregående skoler. Ordningen skulle stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge 
nye skoleanlegg og rehabilitere og ruste opp eksisterende anlegg. Målet var å sikre at alle elever i 
grunnskolen og i videregående skole fikk gode læringsforhold. Den totale investeringsrammen som 
skulle kunne rentekompenseres utgjorde 15 mrd kroner med en innfasing over 8 år fra 2002. Ved 
utløpet av 2007 var hele investeringsrammen innfaset.  
 
Ordningen ble fra og med 2009 utvidet med ytterligere 15 mrd kroner. Rammen vil bli faset inn over 
åtte år, og 3 mrd. kroner ble faset inn i 2009 og ytterlige 2 mrd. kroner skal fases inn i 2010. 
 
I 2010 ble private skoler inkludert i ordningen.   
 
Bevilgningen for 2010 på 485,3 millioner kroner skal gå til å dekke renteutgifter for den nye 
investeringsrammen i 2010 og til å dekke renteutgifter til den delen av de 18 milliarder kr i 
investeringsramme som allerede er innfaset i perioden 2002-2009. 
 
Ved utgangen av 1. tertial 2010 hadde Husbanken registrert 1 651 prosjekter fordelt på 1 144 skoler. 
Bredbånd inngår i 687 prosjekter, og funksjonshemmedes behov er ivaretatt i 1 046 prosjekter i 
henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med videre. 
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Beregningsgrunnlaget for rentekompensasjon er de godkjente investeringer i de enkelte prosjekt, 
begrenset oppad til investeringsrammen til kommunen eller fylkeskommunen. Kompensasjonen utgjør 
renter beregnet på grunnlag av et serielån i Husbanken med 20 års løpetid inklusiv 5 års avdragsfri 
periode og med den til en hver tid gjeldende flytende rente. 
 
Rentekompensasjonen blir normalt utbetalt en gang per år, nærmere bestemt i desember.  
 
 
 
Rentekompensasjon til kirkebygg 
Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2005 å bidra til en ekstraordinær innsats for å sette i stand 
kirkebygg. Investeringsrammen ble fra og med 2009 utvidet med 800 millioner kroner og i forbindelse 
med St.prp. nr. 37 utvidet med ytterlige 400 millioner kroner, slik at den totalerammen ble 2,5 
milliarder kroner. Det ble i Statsbudsjettet for 2010 ikke foreslått noen ny investeringsramme for 2010. 
Bevilgningen på 69,1 millioner kroner skal gå til å dekke renteutgifter knyttet til tidligere gitte 
investeringsrammer. 
 
Regjeringen har imidlertid i løpet av våren foreslått en ny investeringsramme for 2010 på 500 mill 
kroner.  
 
Midlene skal gå til sikring og bevaring av kirkebygg, kirkenes utsmykking og inventar. Fredede og 
verneverdige kirker har høy prioritet. Ordningen omfatter alle menighetskirker i Den norske kirke. 
Søknad kan fremmes av kirkeeier eller kommune på vegne av kirkeeier. Kompensasjonen beregnes 
tilsvarende ordningen for skoleanlegg med basis i et serielån i Husbanken med 20-års løpetid. 
Ordningen forvaltes av Husbanken. 
 
Ved utgangen av 1. tertial 2010 var det gitt tilsagn for 1 968 mill. kr til 498 kirker fordelt på 229 
kommuner.  
 
Av 625 registrerte kirkeprosjekter gjaldt 432 fredede og verneverdige kirker, 189 ordinære kirker og 4 
nybygg og til-/påbygg.  
  
I alt 337 kirker i 165 kommuner har ferdigstilte prosjekter for 741 mill. kr. 
 
 

6.2 Investeringstilskudd  
I 2010 er tilsagnsrammen for investeringstilskudd på 1 347,5 millioner kroner, 42,5 mill mer enn i 
2009. Pr 30.04.2010 er 54,8 mill kr belastet rammen.   
 
En gjennomgang av søknadsmassen viser at det ikke vil bli tilstrekkelig med ferdig planlagte 
prosjekter til at hele rammen kan nyttes fullt ut. Vi anslår at en del av rammen ikke vil bli benyttet i 
2010. Foreløpig anslag gir en rammeutnyttelse på rundt 60 prosent, men dette er usikre tall. 
 
Grunnen til dette er i første rekke tilgangen på ferdig planlagte prosjekter. Husbanken har ingen grunn 
til å tro at behandlingen hos fylkesmennene eller i Husbanken forsinker prosessen fram til endelig 
tilsagn. Planlegging av denne type prosjekter tar tid. Prosjekter skal planlegges godt, de skal forankres 
i kommunen og kommunens langtidsbudsjett. Dette er store investeringer for kommunene og et for 
stort press for å få fram mange nok prosjekter så tidlig som mulig kan føre til investeringer som 
kvalitetsmessig og behovsmessig ikke er optimale på sikt. Selv om kommunen kunne gjennomføre 
selve investeringsprosjektet, vil driftsutgiftene utgjøre en forholdsvis større belastning på kommunens 
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budsjett. I tillegg har mange kommuner dårlig økonomi. Flere fylkesmenn har antydet en økende 
aktivitet i 2011. 
 
 
Status pr. 30. april 2010 
Investeringstilskuddet ble innført 1. april 2008 og i hele perioden frem til utgangen av april i år har det 
kommet inn foreløpige søknader om tilskudd til i alt 7 108 boenheter. Av disse har fylkesmennene 
godkjent 4 415, 650 har fått avslag, mens 756 er satt på vent. De resterende 1 287 boenhetene er enten 
ikke behandlet ennå eller de er annullert. 
 
Tabell 6.2.1 viser en fylkesvis fordeling av antall boenheter i de ulike fasene av tilsagnsprosessen. Her 
har vi også inkludert en kolonne som viser det opprinnelige måltallet som er satt for hvert enkelt fylke 
for hele perioden fram til 2015. 
 
 
Tabell 6.2.1 Investeringstilskudd, status for hele perioden 01.04.2008 - 30.04.2010, antall boenheter

Mottatte 
foreløpige 
søknader

Mottatte 
endelige 

søknader
Vedtatte 

tilsagn
Måltall (innen 

2015)
Tilsagn i prosent 

av måltallet
Hele landet 7 108 3 415 3 225 12 000 26,9

Østfold 450 144 120 700 17,1
Oslo og Akershus 795 457 451 2 500 18,0
Hedmark 324 215 215 530 40,6
Oppland 336 100 100 500 20,0
Buskerud 284 210 210 640 32,8
Vestfold 746 214 214 590 36,3
Telemark 274 90 90 440 20,5
Aust-Agder 49 30 30 280 10,7
Vest-Agder 308 211 211 420 50,2
Rogaland 863 278 278 950 29,3
Hordaland 555 381 368 1 180 31,2
Sogn og Fjordane 233 39 39 300 13,0
Møre og Romsdal 319 145 145 650 22,3
Sør-Trøndelag 479 193 147 700 21,0
Nord-Trøndelag 180 135 131 360 36,4
Nordland 581 331 251 660 38,0
Troms Romsa 231 146 129 410 31,5
Finnmark Finnmárku 101 96 96 190 50,5  
 
Tabellen viser at noen fylker ligger godt an i forhold til å nå målet, og både Vest-Agder og Finnmark 
har allerede gitt tilskudd til halvparten av de boenhetene som måltallet sier. Også Hedmark, Vestfold, 
Nord-Trøndelag og Nordland har kommet godt i gang med prosessen. 
 
Aktiviteten så langt i 2010 har vært lavere enn samme periode i fjor, og ved utgangen av april i år 
hadde det kommet inn foreløpige søknader om tilskudd til i alt 378 boenheter. Det ble gitt tilsagn til 
206 boenheter i samme periode, fordelt på 66 omsorgsboliger og 140 sykehjemsplasser. 
 

 

6.3 Husleietilskudd  
Fra 1. januar 2010 ble det iverksatt en ordning med husleietilskudd for beboere i tidligere 
husleieregulerte leiligheter i Oslo. Ordningen skal sikre at beboere som per 1.1.2010 var 67 år eller 
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mer eller hadde bodd i leiligheten i minst 20 år, har tilstrekkelige midler til å dekke alminnelige 
levekostnader etter at husleie er betalt.   
 
Utgiftene til tilskuddet deles mellom Oslo kommune og staten. Ordningen forvaltes av Oslo kommune, 
og statens andel overføres til kommunen av Husbanken. Kommunens rapportering for første tertial 
2010 viser at i alt 131 husstander mottok tilskudd per utgangen av april måned. I alt ble det utbetalt 
1,76 millioner kroner i tilskudd i løpet av årets fire første måneder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6.3.1: Husleietilskudd måned for måned i 1. tertial 2010:  
Antall søknader, innvilgede søknader, avslag, avslagsprosent og samlet utbetalt beløp 
 Søknader Innvilget Avslag Avslag i prosent Utbetalt beløp 
Januar  132 86 46 34,8  318 889 
Februar  82 (nye)  113  55  67,1  428 645 
Mars 24 (nye)  128  9  37,5  531 289 
April 7(nye)  131  4 57,1  480 105 

1. tertial : 
Totalt 245 behandlede 

saker 
 

114 avslag  46,5  1 758 928 

 
Kommunens rapportering viser også at det i mai 2010 ble utbetalt støtte med totalt kr 541 924 til 139 
husstander. 
 
På bakgrunn av søknadene fra de første tre månedene ble kostnadene til ordningen anslått til 8,3 
millioner kroner for 2010. Oslo kommune regner med at tilsiget av nye søkere skyldes at ikke alle 
utleiere har satt leien opp til gjengs leie fra 1. januar. De anser derfor at anslaget fortsatt er en grei 
hypotese mht. totalt forbruk for året. 

6.4 FoU virksomhet  
I 1.tertial har to FoU prosjekter blitt påbegynt. Konkurransegrunnlaget for ”Evaluering av den 
boligpolitiske effekten av endringer i bostøtten og fortsatte forbedringsmuligheter” og 
”Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 2004-2010” ble begge 
offentliggjort. Det har kommet inn tilbud på begge prosjektene, som er planlagt ferdigstilt hhv 
8.desember og 1.november.  Det er satt av hhv kr 1 185 000 og kr 300 000 til prosjektene. Tilsagnet vil 
bli registrert når leverandør er valgt.  
 

6.5 Kunnskapsformidling 
Husbanken skal være en aktiv pådriver innenfor det boligpolitiske området. Informasjon og 
kunnskapsformidling rettet mot enkeltpersoner, kommuner, fylker, andre offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, boligbyggelag og aktørene i bolig- og byggenæringen 
er derfor en sentral del av Husbankens virksomhet. En del av kunnskapsformidlingen skjer via 
Husbankens nettsider som nevnt under pkt 5.1 på side 25.  
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Ved utgangen av april 2010 har Husbankens regionkontorer gjennomført 275 møter, seminarer, 
nettverkssamlinger, fagdager eller andre aktiviteter rettet mot eksterne deltakere. Rundt 6 029 personer 
har deltatt på disse arrangementene i regi av Husbanken. 
 
Tabell 6.5.1 viser fordelingen av arrangementer og deltakere på ulike type arrangement. Som det går 
fram av tabellen, var 48 prosent av kunnskapsarrangementene i første tertial 2010 i form av 
informasjonsmøter mellom Husbanken og ulike aktører på det boligpolitiske området. 11 prosent av 
deltakerne på husbankarrangementer i 2010 var med på seminar eller konferanse med fokus på 
boligpolitiske spørsmål. 
 
Tabell 6.5.1 Deltakere på husbankarrangementer ford elt på type arrangement 1. tertial 2010

Antall 
arrangementer

Andel 
arrangementer

Antall 
deltakere

Andel 
deltakere

I alt 275 100 % 6 029 100 %

Type arrangement:

Seminarer og konferanser 29 11 % 2 296 38 %

Andre arrangementer 32 12 % 272 5 %

Informasjonsmøter 132 48 % 1 903 32 %

Opplæring og kurs 33 12 % 621 10 %

Nettverksmøter 25 9 % 271 4 %

Fagdager 8 3 % 296 5 %

Befaringer 8 3 % 71 1 %

Ikke spesifisert 8 3 % 299 5 %  
 
 
 
 
Figur 6.5.1 viser fordelingen av arrangementer på boligpolitiske satsingsområder. Arrangementer med fokus på 
informasjon og kunnskapsformidling om vanskeligstilte på boligmarkedet generelt utgjorde 17 prosent av 
arrangementene i 1. tertial 2010, mens arrangementer med fokus på bostedsløse utgjorde 12 prosent. 
Arrangementer med fokus på flyktninger og funksjonshemmede utgjorde henholdsvis 11 og 10 prosent av 
arrangementene. 
 

Figur 6.5.1. Husbankarrangementer etter tema
1. tertial 2010
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6.6 Rammer og forbruk  
Lånerammen i 2010 er 15 000 mill kr dvs. en nedgang på 1 000 mill kr i forhold til den endelige 
lånerammen i 2009. 
 
Bostøtten ble i 2010 økt med 704,6 mill kr til 3 592,2 mill kr etter at ordningen ble utvidet til å bli en 
mer generell ordning fra 1. juli 2009. I tillegg ble fra 2010 innført et husleietilskudd som skal gå til 
leietakere i Oslo kommune som får problemer med å betale gjengs leie når husleiereguleringen ble 
avviklet fra 1. januar 2010. Bevilgningen er på 21,5 mill kr.  
 
Tilsagnsrammen for boligtilskudd ble redusert med 555,6 mill kr fra 1 258,9 mill kr til 731,1 mill kr.  
 
I tillegg til tilsagnsrammen på boligsosialt kompetansetilskudd på 69,5 mill kr ble det gitt en 
tilsagnsramme på 33 mill kr i kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Denne 
rammen var ny fra 2010.  
 
Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser har blitt utvidet i 2010 med 42,5 millioner 
kroner til 1 347,5 mill kr og skal i alt finansiere bygging av 2 500 nye enheter.   
  
Rammene til tilskudd   
I bostøtte er det utbetalt 29 prosent av bevilgningen i 1. tertial 2010. Dette tilsvarer fire måneders 
utbetaling.  
 
Det er brukt 52 prosent av rammen til boligtilskudd i 1. tertial 2010. Høy etterspørsel i 2010 og 
ubehandlede saker fra 2009 pga av oppbrukt ramme har medført høyt rammeforbruk i 1. tertial 2010. 
Se tabell 6.1.b for fordeling og forbruk.  
 
På tilskudd til bolig-, by og områdeutvikling er det brukt 43,5 prosent av rammen. På 
kompetansetilskuddsordningene og investeringstilskuddet er det foreløpig et lavt forbruk, men vi 
forventer et høyere forbruk utover i året. 
 
Lånerammen 
I 1. tertial 2010 har Husbanken totalt disponert 62 prosent av lånerammen. Startlån til kommunene, 
som er en prioritert ordning, blir fortrinnsvis fordelt til kommunene i 1. tertial. Av rammen som 
foreløpig er avsatt til startlån er det disponert 93 prosent i 1. tertial 2010. På rammene avsatt til 
grunnlån og barnehager er det disponert henholdsvis 47 og 73 prosent i 1. tertial 2010.  
        
 
Tabell 6.1.a. Husbankens hovedordninger 2006 – 2010 1), mill kr  
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2006 2007 2008 2009 2010

Tilskudd i alt 4526,1 5166,6 6416,5 7891,4 7603,3

580.70 Bostøtte,overslagsbev..................................................... 2232,6 2321,5 2470,4 2887,6 3592,2

581.61 Husleietilskudd................................................................ 21,5

581.74 Tilskudd til bolig-, by-og områdeutvikling ........................ 43,0 43,0 43,0 43,0

581.75 Boligtilskudd.................................................................... 574,0 614,7 641,5 1258,9 731,1

################################################### 33,0

581.78 Boligsosialt kompetansetilskudd...................................... 82,8 81,0 92,5 93,2 69,5

552.72 Regionaltilskudd ............................................................. 6,0 4,0 9,0 6,0 0,0

582.60 Kompensasjon skoleanlegg ............................................ 322,0 583,0 828,4 697,5 485,3

582.61 Kompensasjon kirkebygg ............................................... 21,0 45,2 74,1 85,5 69,1

586.63 Kompensasjonstilskudd .................................................. 1287,7 1474,2 1757,6 1514,7 1211,1

586.64 Investeringstilskudd......................................................... 500,0 1305,0 1347,5

Utlånsramme 13 500 13 000 13 000 16 000 15 000  
1) På ordningene 581.75, 581,77 og 581.78 gjelder de angitte beløpene tilsagnsrammen dvs. 

Husbankens aktivitetsnivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6.1.b Tilskudd - disponering 1. tertial 2010, mill kr * 

Ordning
Ramme

2010
Disponert

1. tert. 2010
Prosentdel

brukt
5 816,3 1 502,2 25,8

3 592,2 1 046,1 29,1

731,1 380,6 52,1

- for kommunal videretildeling................... 414,9 294,1 70,9

- direkte fra Husbanken............................. 301,1 81,7 27,1

- prosjekteringstilskudd............................. 7,0 3,0 42,9

- prosjektering til heis................................ 5,0 1,1 22,0

- tilstandsvurdering................................... 3,1 0,7 22,6

43,0 18,7 43,5

33,0 0,3 0,9

69,5 1,7 2,4

1 347,5 54,8 4,1

Tilskudd til bolig-, by-og områdeutv.............

Investeringstilskudd....................................

Totalt...............................................................

Bostøtte......................................................

Boligtilskudd...............................................

Boligsosialt kompetansetilskudd.................

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- 
og byggkvalitet

  
* Skole, kirke og kompetansetilskudd utbetales i desember.  
 
Tabell 6.1.c Lån – disponering 1. tertial 2010, mill kr  

Ordning 2010
Disponert

1. tert. 2010
Prosentdel

brukt
15 000,0 9 332,0 62,2

9 545,0 4 443,7 46,6

960,0 697,0 72,6

4 495,0 4 191,3 93,2

Barnehagelån...............................

Totalt................................................

Startlån ........................................

Grunnlån.......................................
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Tabell 1.  Mottatte søknader for utvalgte ordninger per 30. april 2005–2010.          
Saker, boliger1 og totalt og gjennomsnittlig søknadsbeløp 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                           Beløp     Gj.sn. 
                                                       søkt    beløp søkt 
                                      Antall Bolige r  totalt,  pr. bolig, 
                                      saker   i alt   mill. kr.  hele kr. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Grunnlån til oppføring: 
 .2006                                   388   2 81 3   3 119,5   1 108 972 
 .2007                                   332   1 71 7   2 518,5   1 466 828 
 .2008                                   309   2 12 1   2 750,1   1 296 614 
 .2009                                   473   3 52 6   5 897,5   1 672 584 
 .2010                                   339   2 43 3   3 411,2   1 402 039 
 Grunnlån til utbedring: 
 .2006                                   116     72 3     188,6     260 914 
 .2007                                    74     72 9     199,9     274 274 
 .2008                                    81   1 49 1     278,2     186 574 
 .2009                                    72   2 33 0   1 044,1     448 101 
 .2010                                    63   1 09 1     334,3     306 412 
 Grunnlån til utleieboliger: 
 .2006                                    11      4 6      46,4   1 009 553 
 .2007                                    23      3 8      70,8   1 862 324 
 .2008                                    19     28 9     275,5     953 289 
 .2009                                    49     11 0     144,7   1 315 056 
 .2010                                    73     12 8     231,2   1 806 023 
 Barnehagelån: 
 .2006                                    44   2 65 6     500,1     188 301 
 .2007                                    47   2 86 7     624,3     217 744 
 .2008                                    40   2 74 5     690,2     251 435 
 .2009                                    36   2 01 4     622,3     309 008 
 .2010                                    37   2 36 3     786,0     332 633 
 Boligtilskudd til utleieboliger: 
 .2006                                    50     19 9      53,2     267 119 
 .2007                                    75     25 3      51,6     204 030 
 .2008                                    95     30 9      61,8     200 147 
 .2009                                   125     50 6     205,9     406 859 
 .2010                                   159     59 7     215,1     360 224 
 Prosjekteringstilskudd: 
 .2006                                   156     16 8       1,8      10 770 
 .2007                                   144     14 4       1,8      12 559 
 .2008                                   177     21 2       2,9      13 822 
 .2009                                   209     21 1       3,9      18 302 
 .2010                                   168     17 9       3,1      17 307 
 Tilskudd til tilstandsvurdering: 
 .2006                                    36   3 68 5       1,1         289 
 .2007                                    42   2 80 5       0,8         287 
 .2008                                    38   2 31 3       1,1         494 
 .2009                                    51   4 68 1       2,1         440 
 .2010                                    15   1 63 9       1,1         677 
 Kompetansetilskudd boligsosialt: 
 .2010                                    44       -      21,5           - 
 Komp.tilsk bærekraftig bolig og 
 kvalitet: 
 .2010                                     6       -       2,3           - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) For barnehagelån er antall boliger lik antall ba rnehageplasser 
2) Før 2006 gjelder tallene oppføringslån 
3) Før 2006 gjelder tallene utbedringslån 
4) Før 2006 gjelder tallene startlån til utleieboli ger 
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Tabell 2.  Godkjenningstall for utvalgte ordninger 2005–2010.          
Saker, boliger1, kostnader og totalt og gjennomsnittlig låne- og tilskuddsbeløp 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                                                             Gj.sn. 
                                                                 Gj.sn.                  lån/ 
                                                       Beløp      beløp      Gj.sn.    tilskudd 
                                                      tildelt  tildelt pr. kostnad pr. i prosent 
                                      Antall Bolige r  totalt,  bolig, hele bolig, hele    av 
                                      saker   i alt   mill. kr.     kr.         kr.     kostnader 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Grunnlån til oppføring: 
 .2006                                   318   2 60 2   3 447,9   1 325 081   1 746 455        76 
 .2007                                   240   1 22 6   1 794,2   1 463 493   1 965 835        74 
 .2008                                   220   1 24 7   2 109,5   1 691 640   2 182 282        78 
 .2009                                   390   2 45 6   4 515,6   1 838 582   2 419 042        76 
 .2010                                   260   2 12 0   3 113,0   1 468 418   1 856 860        79 
 Grunnlån til utbedring: 
 .2006                                    81     68 3     121,7     178 141     198 550        90 
 .2007                                    54   1 21 4     369,3     304 217     364 763        83 
 .2008                                    63   1 57 1     279,5     177 890     187 195        95 
 .2009                                    54   1 14 0     301,1     264 144     315 606        84 
 .2010                                    53     90 2     286,6     317 745     385 305        82 
 Grunnlån til utleieboliger: 
 .2006                                     9      4 3      33,9     788 093   1 058 517        74 
 .2007                                    21      9 6      70,9     739 052     858 882        86 
 .2008                                    19      8 2      48,8     594 976     725 961        82 
 .2009                                    40      6 4      83,1   1 298 750   1 672 051        78 
 .2010                                    56      9 0     123,6   1 373 678   1 628 605        84 
 Barnehagelån: 
 .2006                                    29   1 86 4     350,9     188 239     198 705        95 
 .2007                                    45   2 33 4     532,1     227 973     233 771        98 
 .2008                                    36   2 40 0     677,3     282 203     282 973       100 
 .2009                                    43   2 22 2     647,9     291 578     297 215        98 
 .2010                                    31   2 05 6     691,6     336 371     324 092       104 
 Startlån: 
 .2006                                 1 055   1 05 5     498,4     472 375     799 282        59 
 .2007                                   943     94 3     585,8     621 225   1 084 268        57 
 .2008                                   955     95 5     642,0     672 213   1 213 648        55 
 .2009                                 1 064   1 06 4     712,0     669 156   1 212 723        55 
 .2010                                 1 157   1 15 7     761,5     658 134   1 300 758        51 
 Boligtilskudd til enkeltpersoner: 
 .2006                                   290     29 0      54,2     186 870     746 162        25 
 .2007                                   241     24 1      61,7     255 846     971 878        26 
 .2008                                   348     34 8      72,3     207 717     807 115        26 
 .2009                                   300     30 0      59,7     199 006     723 529        28 
 .2010                                   185     18 5      55,4     299 361   1 104 492        27 
 Boligtilskudd til utleieboliger: 
 .2006                                    37     15 3      51,6     336 980   1 684 510        20 
 .2007                                    49     12 3      24,1     195 683     944 240        21 
 .2008                                    56     23 0      62,8     273 117   1 623 233        17 
 .2009                                   117     25 9      86,9     335 336   1 526 052        22 
 .2010                                    66     24 6      80,1     325 740   1 999 684        16 
 Prosjekteringstilskudd: 
 .2006                                   151     16 5       1,8      11 087      22 566        49 
 .2007                                   137     13 7       1,7      12 476      14 739        85 
 .2008                                   161     16 4       2,7      16 621      47 620        35 
 .2009                                   211     21 1       4,0      19 128      24 109        79 
 .2010                                   152     15 2       2,9      19 302      30 007        64 
 Tilskudd til tilstandsvurdering: 
 .2006                                    28   2 76 5       0,8         275         660        42 
 .2007                                    43   2 71 8       1,0         373       1 043        36 
 .2008                                    39   2 73 3       1,0         362         888        41 
 .2009                                    57   4 89 9       2,2         448       1 323        34 
 .2010                                    10   1 07 1       0,8         724       1 448        50 
 Kompetansetilskudd boligsosialt: 
 .2010                                    17       -       1,6           -           -         - 
 Komp.tilsk bærekraftig bolig og 
 kvalitet: 
 .2010                                     5       -       2,3           -           -         - 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) For barnehagelån er antall boliger lik antall ba rnehageplasser 
2) Før 2006 gjelder tallene oppføringslån 
3) Før 2006 gjelder tallene utbedringslån 
4) Før 2006 gjelder tallene startlån til utleieboli ger 
5) Foreløpige tall basert på rapporter fra kommunen e per 30.04.10
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Tabell 3. Hovedtall for prosjekter som er godkjent for grunnlån til oppføring per 30.04.10                                                  
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp1. 1 000 kr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                    Gjen nomsnitt pr. bolig                           Gjenno msnitt pr. prosjekt 
                                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   Bruks- 
                           Boliger areal    Låne-   Prosjekt-  Bygge-    Tomte-   Saker    Låne-   Pro sjekt-  Bygge-    Tomte- 
                            i alt   kvm     beløp    kostn.    kostn.     pris    i alt    beløp    ko stn.    kostn.     pris 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                 2 120     63   1 468,4    1 856,9   1 477,6     251,0    261  11 927,4  15  082,5  12 002,1   2 038,9 
 Fylke: 
 .                               -      -         -          -         -         -      1         -         -         -         - 
 . Østfold                      45     94   1 632,3    2 063,6   1 726,6     239,2      7  10 493,3  13  266,0  11 099,3   1 537,7 
 . Akershus                    140    111   2 132,5    2 631,1   2 038,7     231,3     15  19 903,1  24  556,7  19 028,2   2 158,7 
 . Oslo                        190     81   2 385,8    3 005,5   2 123,6     638,7      7  64 757,6  81  577,9  57 640,4  17 335,7 
 . Hedmark                     111     43     730,5    1 190,1   1 064,4      70,1     11   7 371,5  12  009,1  10 740,8     707,8 
 . Oppland                      12     50   1 287,5    1 724,3   1 555,8     168,5      6   2 575,0   3  448,5   3 111,5     337,0 
 . Buskerud                     12     51   2 194,3    2 813,3   2 245,9     567,4      8   3 291,4   4  219,9   3 368,9     851,0 
 . Vestfold                     12     97   2 367,5    3 340,4   2 629,4     711,0     11   2 582,7   3  644,1   2 868,5     775,6 
 . Telemark                     16     76   2 243,3    3 100,8   2 448,9     594,6     12   2 991,0   4  134,4   3 265,2     792,8 
 . Aust-Agder                  426     42     509,4      603,6     507,2      79,5     18  12 056,8  14  285,3  12 002,8   1 881,9 
 . Vest-Agder                  349     52     755,6      966,4     845,8     103,2     16  16 482,1  21  078,8  18 448,2   2 250,0 
 . Rogaland                    379     68   2 071,2    2 590,3   1 985,1     415,7     53  14 810,9  18  523,4  14 195,2   2 972,7 
 . Hordaland                   184     62   2 021,1    2 541,2   2 118,0     266,9     29  12 823,4  16  123,5  13 438,5   1 693,3 
 . Sogn og Fjordane             21     95   2 034,7    2 561,5   1 921,5     327,6      4  10 682,0  13  447,9  10 088,0   1 719,9 
 . Møre og Romsdal              28     89   1 613,3    2 018,1   1 730,2     223,3     12   3 764,3   4  708,9   4 037,0     520,9 
 . Sør-Trøndelag                41     90   1 886,9    2 406,0   1 911,1     263,8     17   4 550,6   5  802,7   4 609,2     636,2 
 . Nord-Trøndelag               28     54   1 884,5    2 338,2   2 053,6     117,9      5  10 553,2  13  094,0  11 500,4     660,0 
 . Nordland                    111     46   1 989,6    2 502,8   2 034,4     239,0     19  11 623,6  14  621,8  11 885,4   1 396,3 
 . Troms Romsa                   8    110   1 604,0    2 155,4   1 708,3     273,8      6   2 138,7   2  873,9   2 277,8     365,1 
 . Finnmark Finnmárku            7    131   1 610,6    2 120,8   2 003,5      72,3      4   2 818,5   3  711,4   3 506,2     126,5 
 Region: 
 . Region Hammerfest             9    138   1 583,3    2 115,5   1 940,9     127,3      7   2 035,7   2  719,9   2 495,5     163,7 
 . Region øst                  498     81   1 851,1    2 379,6   1 814,1     350,0     46  20 040,0  25  761,9  19 639,5   3 789,2 
 . Region sør                  815     48     701,1      880,8     747,1     116,2     65   8 790,3  11  043,9   9 367,8   1 457,4 
 . Region vest                 584     67   2 054,1    2 573,8   2 024,7     365,6     86  13 948,7  17  478,1  13 749,0   2 483,0 
 . Region Midt-Norge            97     79   1 807,2    2 274,5   1 900,0     210,0     34   5 155,8   6  488,9   5 420,7     599,0 
 . Region Bodø                 117     50   1 971,8    2 486,0   2 017,5     240,0     23  10 030,6  12  646,3  10 262,8   1 220,9 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                137    116   2 104,0    2 799,7   2 281,3     461,3    126   2 287,7   3  044,1   2 480,5     501,6 
 . Borettslag, NBBL             39     71   1 244,1    2 146,6   1 788,3     175,2      5   9 703,6  16  743,2  13 949,0   1 366,7 
 . Borettslag, fritts           14     50   1 275,7    1 935,0   1 577,9     250,0      3   5 953,3   9  030,0   7 363,3   1 166,7 
 . Privat utbygger             915     72   2 036,4    2 547,4   2 001,9     345,3     94  19 821,9  24  796,7  19 487,0   3 361,1 
 . Aksjeselskap                154     70   1 674,6    2 080,4   1 715,5     216,5     19  13 573,4  16  861,8  13 904,8   1 754,9 
 . Stiftelse                     6     66     848,7    1 446,7   1 346,7     100,0      2   2 546,0   4  340,0   4 040,0     300,0 
 . Kommune, fylke              116     60   2 348,4    2 964,5   2 044,2     578,4      6  45 401,5  57  313,4  39 521,4  11 183,3 
 . Andre                       739     40     486,8      593,2     523,7      56,3      5  71 952,2  87  670,5  77 400,4   8 326,8 
 . Ikke spesifisert              -      -         -          -         -         -      1         -         -         -         - 
 Hovedmålgruppe: 
 .. Flyktninger                 12     76   1 058,2    1 160,6   1 060,0      39,6      3   4 232,7   4  642,2   4 239,8     158,3 
 .. Funksjonshemmede            37     65   2 927,6    3 401,2   2 839,8     123,4      6  18 053,7  20  973,9  17 512,4     760,7 
 .. Ikke spesifisert         1 943     63   1 410,1    1 783,4   1 435,1     233,5    244  11 229,0  14  201,5  11 427,7   1 859,8 
 .. Andre vanskeligst.         124     63   2 000,1    2 630,2   1 795,9     579,3      7  35 430,3  46  591,6  31 813,4  10 262,2 
 . Prosj.m.2 hovedmålgr          4     78   1 035,5    1 366,3     928,8     375,0      1   4 142,0   5  465,0   3 715,0   1 500,0 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Psyk. utvikl.hemmede         8     67   3 095,5    3 518,4   2 843,4     250,0      1  24 764,0  28  147,0  22 747,0   2 000,0 
 .. Psykiske lidelser            1    124   1 100,0    1 644,9   1 440,2     194,8      1   1 100,0   1  644,9   1 440,2     194,8 
 .. Andre vanskeligstilte       83     62   2 081,6    2 604,4   1 589,9     722,9      2  86 387,5 108  082,6  65 982,6  30 000,0 
 .. Studenter                  360     35     321,4      343,6     273,3      57,8      1 115 700,0 123  700,0  98 400,0  20 800,0 
 .. Ungdom                       8     64   1 392,0    1 740,0   1 390,0     300,0      1  11 136,0  13  920,0  11 120,0   2 400,0 
 . Ikke spesifisert          1 660     69   1 679,3    2 140,3   1 727,0     269,1    255  10 931,7  13  933,2  11 242,7   1 752,0 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                   199    137   2 282,7    2 926,9   2 293,6     470,2    103   4 410,2   5  654,9   4 431,2     908,5 
 .. 2-manns hori.delt           29    105   1 570,1    1 997,2   1 707,0     199,0     10   4 553,4   5  791,9   4 950,2     577,0 
 .. 2-manns vert.delt          122    117   1 704,6    2 195,2   1 926,3     194,8     13  15 997,2  20  601,3  18 077,6   1 828,3 
 .. Rekkehus                   147    112   2 040,0    2 560,6   1 832,1     295,5     21  14 279,8  17  924,3  12 824,4   2 068,8 
 .. Andre småhus                35     81   1 732,8    2 039,3   1 588,3     305,7      4  15 162,0  17  843,5  13 897,5   2 675,0 
 .. Blokk                      794     51   1 103,2    1 388,2   1 098,9     178,8     21  41 711,8  52  485,6  41 549,2   6 761,4 
 .. Andre hus                  434     60     948,1    1 217,6   1 048,7     125,7     27  15 239,1  19  572,0  16 857,1   2 020,4 
 . Prosj.m.2 hustyper           19    123   3 023,1    3 570,0   2 842,6     552,6      2  28 719,5  33  915,0  27 005,0   5 250,0 
 . Ikke spesifisert            341      -   2 052,6    2 586,8   2 008,9     433,6     60  11 665,4  14  701,6  11 417,3   2 464,3 
 Antall rom i boligen: 
 . Prosj.m.1 boligstr 
 .. ikke spesifisert           341      -   2 052,6    2 586,8   2 008,9     433,6     60  11 665,4  14  701,6  11 417,3   2 464,3 
 .. kun 1 romsbolig            368     35     386,4      460,6     376,7      67,7      2  71 088,5  84  758,9  69 308,9  12 450,0 
 .. kun 2 romsbolig            140     62   2 168,0    2 698,7   1 870,2     520,6      8  37 939,3  47  226,6  32 729,2   9 110,5 
 .. kun 3 romsbolig            659     69   1 207,9    1 537,3   1 269,5     152,7     40  19 899,4  25  327,3  20 915,5   2 515,0 
 .. kun 4 romsbolig            242    124   2 030,1    2 530,8   2 052,3     282,4     65   7 558,2   9  422,2   7 641,0   1 051,3 
 .. kun 5 romsbolig             79    149   2 187,8    2 768,7   2 272,8     382,3     42   4 115,1   5  207,7   4 275,0     719,0 
 .. kun>5 romsbolig             48    151   3 038,2    4 024,0   2 700,9   1 077,9     18   8 101,9  10  730,6   7 202,3   2 874,3 
 . Prosj.m.2 bol.str           123     97   2 016,3    2 467,0   2 112,8     192,9     21  11 809,9  14  449,4  12 374,8   1 130,0 
 . Prosj.m.3 bol.str            46     80   1 702,6    2 393,3   1 999,2     198,1      4  19 579,8  27  522,7  22 991,4   2 278,6 
 . Prosj.m>3 bol.str            74     25     475,3      759,1     712,8      37,8      1  35 174,0  56  174,5  52 748,6   2 800,0 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Kostnadsopplysningene for grunnlånet følger defi nisjonene i NS 3453 og kan ikke alltid sammenlignes  direkte med  
   lignende tall for tidligere ordninger. 
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Tabell 4.  Grunnlån til oppføring per 30.04.10                                                                                             
Antall boliger med godkjenning etter type kvalitet1 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                                          Andre 
                                                 An nen              miljø- 
                           Livsløps-  Besøks-  tilg jenge  Energi-  kvalitet- God bygge 
                           standard  standard   lig het    sparing     er       skikk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                     511        41        78       354        22         - 
 Fylke: 
 .                                 -         -         -         -         -         - 
 . Østfold                        31        12         -        43         -         - 
 . Akershus                       37         -         -        23         -         - 
 . Oslo                           26         -         -        26         -         - 
 . Hedmark                        26         -         -        26         -         - 
 . Oppland                         3         -         -         3         -         - 
 . Buskerud                        4         -         -         4         -         - 
 . Vestfold                        7         -         -         7         -         - 
 . Telemark                        6         -         -         6         -         - 
 . Aust-Agder                     11         -         -         4         -         - 
 . Vest-Agder                      3         -         -         -         -         - 
 . Rogaland                      153        24        42       117         1         - 
 . Hordaland                      85         3        36        45        13         - 
 . Sogn og Fjordane                3         -         -         -         -         - 
 . Møre og Romsdal                14         2         -         -         -         - 
 . Sør-Trøndelag                  30         -         -         2         -         - 
 . Nord-Trøndelag                 12         -         -         -         -         - 
 . Nordland                       46         -         -        37         8         - 
 . Troms Romsa                     8         -         -         5         -         - 
 . Finnmark Finnmárku              6         -         -         6         -         - 
 Region: 
 . Region Hammerfest               8         -         -         6         -         - 
 . Region øst                    123        12         -       121         -         - 
 . Region sør                     31         -         -        21         -         - 
 . Region vest                   241        27        78       162        14         - 
 . Region Midt-Norge              56         2         -         2         -         - 
 . Region Bodø                    52         -         -        42         8         - 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                   93         2         -        48         1         - 
 . Borettslag, NBBL               28         -         -        20         8         - 
 . Borettslag, fritts             10         -         -         -         -         - 
 . Privat utbygger               262        32        42       213        13         - 
 . Aksjeselskap                   78         7         -        59         -         - 
 . Stiftelse                       2         -         -         2         -         - 
 . Kommune, fylke                 26         -         -         -         -         - 
 . Andre                          12         -        36        12         -         - 
 . Ikke spesifisert                -         -         -         -         -         - 
 Hovedmålgruppe: 
 .. Flyktninger                   10         -         -        10         -         - 
 .. Funksjonshemmede              40         -        36        12         -         - 
 .. Ikke spesifisert             438        41        42       308        22         - 
 .. Andre vanskeligst.            23         -         -        24         -         - 
 . Prosj.m.2 hovedmålgr            -         -         -         -         -         - 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Psyk. utvikl.hemmede           9         -         -         -         -         - 
 .. Psykiske lidelser              1         -         -         -         -         - 
 .. Andre vanskeligstilte          -         -         -         -         -         - 
 .. Studenter                      -         -         -         -         -         - 
 .. Ungdom                         4         -         8         8         -         - 
 . Ikke spesifisert              497        41        70       346        22         - 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                     159         7         3        86         1         - 
 .. 2-manns hori.delt             24         1         -        14         -         - 
 .. 2-manns vert.delt             34         2         -        28         2         - 
 .. Rekkehus                      64        15        19        81         8         - 
 .. Andre småhus                   -         -         -         -         -         - 
 .. Blokk                        111         5        48        59         -         - 
 .. Andre hus                    107         6         8        67         -         - 
 . Prosj.m.2 hustyper             12         5         -        19        11         - 
 . Ikke spesifisert                -         -         -         -         -         - 
 Antall rom i boligen: 
 . Prosj.m.1 boligstr 
 .. ikke spesifisert               -         -         -         -         -         - 
 .. kun 1 romsbolig                -         -         -         -         -         - 
 .. kun 2 romsbolig               55         5        36        19         -         - 
 .. kun 3 romsbolig              104         8         8        38         -         - 
 .. kun 4 romsbolig              112        16        22       100         8         - 
 .. kun 5 romsbolig               67         -         -        48         3         - 
 .. kun>5 romsbolig               48         -         -        37         -         - 
 . Prosj.m.2 bol.str              89        12        12        84        11         - 
 . Prosj.m.3 bol.str              36         -         -        28         -         - 
 . Prosj.m>3 bol.str               -         -         -         -         -         - 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) En bolig kan ha flere kvaliteter. Summen av boli ger med ulike kvaliteter er derfor 
   ikke lik summen av antall boliger med grunnlån t il oppføring 
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Tabell 5.  Hovedtall for prosjekter som er godkjent for grunnlån til utbedring per 30.04.10                           
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp1. 1 000 kr 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                    Gjen nomsnitt pr. bolig                           Gjenno msnitt pr. prosjekt 
                                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   Bruks- 
                           Boliger areal    Låne-   Prosjekt-  Bygge-    Tomte-   Saker    Låne-   Pro sjekt-  Bygge-    Tomte- 
                            i alt   kvm     beløp    kostn.    kostn.     pris    i alt    beløp    ko stn.    kostn.     pris 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                   902     65     317,7      385,3     356,8       0,6     53   5 407,7   6  557,5   6 072,4       9,4 
 Fylke: 
 . Østfold                       3     99   1 861,7    2 325,8   2 159,1     166,7      1   5 585,0   6  977,3   6 477,3     500,0 
 . Akershus                    217     62     620,2      700,0     673,7       0,0      4  33 647,0  37  975,6  36 547,7       0,0 
 . Oslo                         40    117     525,0    1 427,4   1 141,9         -      1  21 000,0  57  094,3  45 675,4         - 
 . Telemark                     57      2     322,5      359,2     357,8         -      8   2 298,0   2  559,2   2 549,1         - 
 . Vest-Agder                   55     63     476,0      481,6     417,7         -      6   4 363,3   4  414,3   3 829,1         - 
 . Rogaland                    101     70     288,0      294,8     274,9         -      3   9 694,3   9  923,8   9 253,9         - 
 . Hordaland                    24     74     245,8      249,2     245,0         -      1   5 900,0   5  980,9   5 880,9         - 
 . Møre og Romsdal              69     70     227,8      230,0     220,0         -      2   7 857,5   7  935,0   7 589,4         - 
 . Sør-Trøndelag               148     66      88,8       97,0      92,1         -      3   4 379,3   4  783,9   4 541,7         - 
 . Nordland                     80     66      78,8       91,0      81,9         -      6   1 050,8   1  213,7   1 092,6         - 
 . Troms Romsa                   9    152     332,2      402,0     388,3         -      9     332,2     402,0     388,3         - 
 . Finnmark Finnmárku           99     64      78,2       78,2      77,1         -      9     859,8     859,8     847,7         - 
 Region: 
 . Region øst                  260     71     619,9      830,7     762,9       1,9      6  26 862,2  35  995,6  33 057,2      83,3 
 . Region sør                  112     32     397,9      419,3     387,2         -     14   3 183,1   3  354,3   3 097,7         - 
 . Region vest                 125     71     279,9      286,0     269,1         -      4   8 745,8   8  938,0   8 410,7         - 
 . Region Midt-Norge           217     67     133,0      139,3     132,7         -      5   5 770,6   6  044,4   5 760,8         - 
 . Region Bodø                  81     67      83,6       95,7      86,7         -      7     967,9   1  107,4   1 002,7         - 
 . Region Hammerfest           107     70      95,9      101,7      99,6         -     17     603,4     640,3     627,1         - 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                 20    144     517,3      598,1     575,8         -     20     517,3     598,1     575,8         - 
 . Borettslag, NBBL            301     64     165,9      164,7     147,0         -      7   7 133,6   7  080,5   6 319,6         - 
 . Borettslag, fritts          240     69     360,0      387,1     364,3         -      3  28 800,0  30  965,2  29 145,2         - 
 . Aksjeselskap                151     63     119,2      137,8     137,5         -      3   5 999,7   6  933,5   6 922,9         - 
 . Stiftelse                    98     29     343,4      363,8     343,2         -     15   2 243,5   2  376,7   2 242,4         - 
 . Kommune, fylke               49     46   1 258,9    1 481,7   1 471,2       0,0      3  20 562,7  24  200,7  24 030,2       0,0 
 . Andre                        43    116     618,3    1 490,0   1 212,9      11,6      2  13 292,5  32  035,8  26 076,3     250,0 
 Hovedmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 hovedmålgr 
 .. Funksjonshemmede            48     53   1 070,4    1 244,0   1 226,2       0,0      4  12 844,3  14  928,2  14 714,1       0,0 
 .. Ikke spesifisert           808     66     269,1      329,6     299,1       0,6     45   4 832,7   5  917,5   5 370,1      11,1 
 .. Andre vanskeligst.          11     52   1 570,8    1 913,2   1 894,1       0,0      3   5 759,7   7  015,2   6 945,2       0,0 
 . Prosj.m.2 hovedmålgr         35     48      13,7       14,3      14,0         -      1     480,0     500,0     490,0         - 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Bevegelseshemmede            1    201     200,0      512,9     502,0         -      1     200,0     512,9     502,0         - 
 . Ikke spesifisert            901     65     317,9      385,2     356,6       0,6     52   5 507,8   6  673,7   6 179,5       9,6 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                   186     75     437,1      479,8     449,3         -     19   4 279,1   4  697,4   4 398,7         - 
 .. 2-manns hori.delt            3     99   1 861,7    2 325,8   2 159,1     166,7      1   5 585,0   6  977,3   6 477,3     500,0 
 .. Rekkehus                    32     74      66,9       71,8      70,6         -      2   1 070,0   1  148,5   1 130,0         - 
 .. Blokk                      396     69     391,4      511,4     464,6       0,0     13  11 923,3  15  577,6  14 151,6       0,0 
 .. Andre hus                  226     65      98,4      104,9     101,3         -      8   2 779,3   2  962,2   2 861,1         - 
 . Ikke spesifisert             59      -     344,8      386,7     384,2         -     10   2 034,1   2  281,3   2 266,6         - 
 Antall rom i boligen: 
 . Prosj.m.1 boligstr 
 .. ikke spesifisert            59      -     344,8      386,7     384,2         -     10   2 034,1   2  281,3   2 266,6         - 
 .. kun 2 romsbolig             53     56     846,0      982,3     943,6       0,0      5   8 967,2  10  411,9  10 002,0       0,0 
 .. kun 3 romsbolig            397     75     333,0      441,2     389,8         -     13  10 168,0  13  474,6  11 902,8         - 
 .. kun 4 romsbolig            108     74     341,8      354,7     330,8       4,6      8   4 614,1   4  788,2   4 466,0      62,5 
 .. kun 5 romsbolig              9    178     527,1      688,9     655,4         -      9     527,1     688,9     655,4         - 
 .. kun>5 romsbolig              2    153   1 071,5    1 137,8   1 077,8         -      2   1 071,5   1  137,8   1 077,8         - 
 . Prosj.m.2 bol.str           264     58     165,2      185,2     185,0       0,0      5   8 725,0   9  780,6   9 768,6       0,0 
 . Prosj.m.3 bol.str            10     61     182,0      182,0     180,0         -      1   1 820,0   1  820,0   1 800,0         - 
 Boligkvaliteter: 
 . Ikke spesifisert            414     62     390,8      510,2     459,2       0,0     32   5 056,3   6  600,1   5 941,5       0,0 
 . Prosj.m.1 kvalitet 
 .. Livsløpsstandard           167     61     355,5      406,8     401,9       0,0      4  14 840,8  16  983,6  16 778,2       0,0 
 .. Energisparing              131     66     140,0      148,4     143,0         -      9   2 037,2   2  159,7   2 081,3         - 
 . Prosj.m.2 kvaliteter         91     79     209,9      230,4     218,1       5,5      7   2 729,3   2  995,6   2 834,7      71,4 
 . Prosj.m.3 kvaliteter         99     70     282,8      282,8     262,8         -      1  28 000,0  28  000,0  26 020,5         - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Kostnadsopplysningene for grunnlånet følger defi nisjonene i NS 3453 og kan ikke alltid sammenlignes  direkte med  
   lignende tall for tidligere ordninger. 
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Tabell 6.  Hovedtall for prosjekter som er godkjent for grunnlån til utleieboliger per 30.04.10                                                   
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp1. 1 000 kr 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                                           Gjennomsnitt pr. 
                                     Gjennomsnitt p r. bolig               prosjekt 
                                   ––––––––––––––––––––––––––––––          –––––––––––––––––––––– 
                                   Bruks- 
                           Boliger areal    Låne-              Saker   Låne- 
                            i alt   kvm     beløp    Kostnad   i alt   beløp    Kostnad 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                    90     67   1 373,7    1 628,6     56   2 207,7   2 617,4 
 Fylke: 
 . Akershus                     27     62   1 522,8    1 782,2     25   1 644,6   1 924,7 
 . Oppland                       6    157   1 248,0    1 756,0      6   1 248,0   1 756,0 
 . Vestfold                      4     30   1 616,3    1 954,0      3   2 155,0   2 605,3 
 . Telemark                      2     92     601,0      922,5      1   1 202,0   1 844,9 
 . Vest-Agder                   16     70   1 818,1    2 141,3     15   1 939,3   2 284,1 
 . Hordaland                     1    139   2 110,0    2 637,9      1   2 110,0   2 637,9 
 . Sogn og Fjordane              1    137   1 391,0    2 317,8      1   1 391,0   2 317,8 
 . Nordland                     13     53     505,5      814,4      2   3 285,5   5 293,4 
 . Troms Romsa                  19     46   1 430,5    1 430,6      1  27 180,0  27 181,3 
 . Finnmark Finnmárku            1    156   1 019,0    1 274,0      1   1 019,0   1 274,0 
 Region: 
 . Region øst                   33     79   1 472,8    1 777,4     31   1 567,9   1 892,1 
 . Region sør                   22     64   1 670,7    1 996,4     19   1 934,5   2 311,7 
 . Region vest                   2    138   1 750,5    2 477,9      2   1 750,5   2 477,9 
 . Region Bodø                  13     53     505,5      814,4      2   3 285,5   5 293,4 
 . Region Hammerfest            20     51   1 410,0    1 422,8      2  14 099,5  14 227,6 
 Type søker: 
 . Aksjeselskap                 36     39   1 265,6    1 268,8      8   5 695,0   5 709,8 
 . Stiftelse                    13     82   1 078,9    1 617,3      9   1 558,4   2 336,1 
 . Kommune, fylke               41     87   1 562,1    1 948,1     39   1 642,2   2 048,0 
 Hovedmålgruppe: 
 .. Bostedsløse                  1     90     844,0    1 054,7      1     844,0   1 054,7 
 .. Flyktninger                 53     69   1 245,6    1 481,2     23   2 870,4   3 413,3 
 .. Funksjonshemmede             2     42   1 085,5    1 692,3      2   1 085,5   1 692,3 
 .. Ikke spesifisert            19     64   1 822,1    2 046,5     17   2 036,5   2 287,3 
 .. Andre vanskeligst.          15     65   1 331,8    1 649,8     13   1 536,7   1 903,6 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Barn                         1    137   1 391,0    2 317,8      1   1 391,0   2 317,8 
 .. Andre vanskeligstilte        2    147   1 273,0    1 591,3      2   1 273,0   1 591,3 
 . Ikke spesifisert             87     64   1 375,8    1 621,5     53   2 258,4   2 661,8 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                    21     98   1 002,8    1 437,9     10   2 105,9   3 019,5 
 .. 2-manns vert.delt            1     68     993,0    1 241,8      1     993,0   1 241,8 
 .. Rekkehus                     1    139   2 110,0    2 637,9      1   2 110,0   2 637,9 
 .. Blokk                       25     55   1 404,4    1 701,9     23   1 526,6   1 849,8 
 .. Andre hus                   15    101   1 493,9    1 839,0     13   1 723,7   2 122,0 
 . Prosj.m.3 hustyper           19     46   1 430,5    1 430,6      1  27 180,0  27 181,3 
 . Ikke spesifisert              8      -   1 846,3    1 898,3      7   2 110,0   2 169,5 
 Antall rom i boligen: 
 . Prosj.m.1 boligstr 
 .. ikke spesifisert             8      -   1 846,3    1 898,3      7   2 110,0   2 169,5 
 .. kun 1 romsbolig             13     44     626,2      685,2      4   2 035,3   2 227,0 
 .. kun 2 romsbolig             15     50   1 399,6    1 729,3     13   1 614,9   1 995,4 
 .. kun 3 romsbolig             18     73   1 185,6    1 600,2     15   1 422,7   1 920,3 
 .. kun 4 romsbolig              4    131   1 792,3    1 856,1      4   1 792,3   1 856,1 
 .. kun 5 romsbolig              7    158   1 783,0    2 428,4      7   1 783,0   2 428,4 
 .. kun>5 romsbolig              4    192   1 948,8    2 858,5      4   1 948,8   2 858,5 
 . Prosj.m.2 bol.str             2     60   1 880,0    2 349,0      1   3 760,0   4 698,0 
 . Prosj.m.3 bol.str            19     46   1 430,5    1 430,6      1  27 180,0  27 181,3 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Totalkostnader er prosjektkostnader eller summen  av kjøpskostnader og eventuell fellesgjeld.  
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Tabell 7.  Hovedtall for prosjekter som er godkjent for barnehagelån per 30.04.10  
Barnehageplasser med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp. 1 000 kr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                       Plasser Plasser        Gjennomsnitt pr. plass                      G jennomsnitt pr. prosjekt 
                                    for     for   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   barn    barn                           Bruks- Tomte- Prosj-                         Bruks- Tomte- 
                          Plasser under   over    T ildelt     Anleggs-    areal  areal  ekter  Tildelt      Anleggs-    areal  areal 
                           i alt   3 år    3 år    beløp kr    kostn kr    kvm    kvm   i alt   beløp kr    kostn kr    kvm    kvm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                2 056     934   1 122     336 371     324 092     10     66     31  22 308  986  21 494 645    663  4 039 
 Fylke: 
 . Akershus                    66      42      24     373 015     377 129     19     96      1  24 619  000  24 890 528  1 255  6 325 
 . Oslo                       230      91     139     406 957     229 522      8     29      3  31 200  000  17 596 667    602  2 220 
 . Hedmark                     68      33      35     338 235     338 235      9    116      1  23 000  000  23 000 000    639  7 908 
 . Oppland                    120      61      59     335 025     335 025      9     48      2  20 101  500  20 101 487    564  1 284 
 . Buskerud                   145      66      79     351 707     351 017     10     48      3  16 999  167  16 965 833    470  2 312 
 . Vestfold                   170      78      92     329 188     329 190      9     53      2  27 981  000  27 981 125    783  4 535 
 . Aust-Agder                 265     115     150     275 660     292 940      9     46      3  24 350  000  25 876 333    799  4 053 
 . Rogaland                   252     116     136     314 994     326 899     11     68      4  19 844  644  20 594 644    690  2 790 
 . Hordaland                  465     204     261     365 149     380 869     11     80      5  33 958  900  35 420 792    994  7 454 
 . Møre og Romsdal             88      37      51     140 727     141 420      6     88      2   6 192  000   6 222 500    263  3 850 
 . Sør-Trøndelag               58      42      16     376 586     384 259      9     58      2  10 921  000  11 143 500    256  1 681 
 . Nordland                    38      21      17     353 868     353 868     11     84      1  13 447  000  13 447 000    422  3 200 
 . Troms Romsa                 70      25      45     367 586     367 592     13     73      1  25 731  000  25 731 463    906  5 100 
 . Finnmark Finnmárku          21       3      18     360 476     360 417     13    276      1   7 570  000   7 568 750    267  5 800 
 Region: 
 . Region øst                 484     227     257     374 839     291 082     10     56      7  25 917  429  20 126 214    689  3 351 
 . Region sør                 580     259     321     310 361     318 084      9     49      8  22 501  188  23 061 094    672  3 521 
 . Region vest                717     320     397     347 522     361 900     11     77      9  27 685  897  28 831 393    859  5 381 
 . Region Midt-Norge          146      79      67     234 425     237 890      7     76      4   8 556  500   8 683 000    259  2 766 
 . Region Bodø                 38      21      17     353 868     353 868     11     84      1  13 447  000  13 447 000    422  3 200 
 . Region Hammerfest           91      28      63     365 945     365 936     13    120      2  16 650  500  16 650 107    587  5 450 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                32      14      18     206 250     206 250      7     53      1   6 600  000   6 600 000    213  1 682 
 . Stiftelse                   52      19      33      65 962      65 962      3     77      1   3 430  000   3 430 000    141  4 000 
 . Aksjeselskap             1 475     705     770     362 247     337 032     10     58     21  25 443  571  23 672 466    708  3 641 
 . Studentsamskipnad          115      40      75     199 565     239 383      9     43      1  22 950  000  27 529 000  1 040  4 900 
 . Andre                      382     156     226     325 350     344 642     11    100      7  17 754  796  18 807 603    613  5 453 
 Type tiltak: 
 . Oppføring nye plasser    1 970     898   1 072     343 111     330 296     10     63     28  24 140  286  23 238 694    709  4 065 
 . Utbedring                   56      21      35      74 117      74 117      7    127      2   2 075  288   2 075 288    196  3 550 
 . Andre tiltak                30      15      15     383 333     383 333     10    143      1  11 500  000  11 500 000    307  4 300 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Tabell 8. Hovedtall for startlån fra kommunene per 30.04.101 
Antall utbetalte saker og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                                        Gj. sn. 
                                                                    andel 
                                            Gj.sn.      Gj.sn.    startlån 
                                 Antall    startlån    kostnad pr. i prosent 
                                saker med pr. bolig ,  bolig, hele    av 
                                startlån   hele kr.        kr.     kostnader 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Totalt                             1 157     658 1 34   1 300 758        51 
 Fylke: 
 . Østfold                             49     632 0 51     897 428        70 
 . Akershus                            75     881 2 50   1 318 005        67 
 . Oslo                               215     825 5 50   1 322 681        62 
 . Hedmark                              6     385 8 33     760 000        51 
 . Oppland                             25     583 0 41     786 761        74 
 . Buskerud                            38     437 6 09     914 794        48 
 . Vestfold                            26     472 4 59     841 374        56 
 . Telemark                            22     660 5 92     748 092        88 
 . Aust-Agder                           8     330 8 75   1 697 676        19 
 . Vest-Agder                          76     453 0 39   1 353 145        33 
 . Rogaland                           175     721 9 36   1 868 477        39 
 . Hordaland                          171     739 3 94   1 396 621        53 
 . Sogn og Fjordane                     8     347 2 50     837 500        41 
 . Møre og Romsdal                     46     516 2 79   1 164 659        44 
 . Sør-Trøndelag                       81     717 9 39   1 209 443        59 
 . Nord-Trøndelag                      32     278 6 53     888 400        31 
 . Nordland                            17     392 9 00     904 505        43 
 . Troms Romsa                         52     413 9 43   1 155 614        36 
 . Finnmark Finnmárku                  35     426 0 57   1 031 096        41 
 Region: 
 . Region øst                         370     787 6 99   1 220 081        65 
 . Region sør                         170     473 6 71   1 114 802        42 
 . Region vest                        354     721 9 02   1 617 248        45 
 . Region Midt-Norge                  159     571 1 87   1 131 874        50 
 . Region Bodø                         32     368 2 28     974 072        38 
 . Region Hammerfest                   72     435 1 81   1 116 480        39 
 Brukergruppe: 
 . Flyktning                           17     844 2 15   1 508 596        56 
 . Bostedsløs                           2     584 5 30   1 533 957        38 
 . Funksjonshemmet                     45     490 9 40     835 734        59 
 . Førstegangs boligetablering        736     679 7 34   1 450 253        47 
 . Økonomisk vanskeligstilt           199     613 2 32     760 566        81 
 . Reetablering                       123     678 7 00   1 448 735        47 
 . Rusmiddelmisbruker                   2     501 3 23     501 323       100 
 . To brukergrupper                     5     528 1 06     585 715        90 
 . Funksjonshemmede barn                5   1 233 5 95   2 069 776        60 
 . Ikke spesifisert                    23     358 2 34   1 193 085        30 
 Husstandstype: 
 . Enslig uten barn                   531     603 6 48   1 110 775        54 
 . Enslig med barn                    227     823 8 78   1 297 700        63 
 . Par uten barn                      141     541 1 85   1 512 073        36 
 . Par med barn                       258     688 3 57   1 578 974        44 
 Alder: 
 . 35 år eller yngre                  562     616 1 27   1 436 460        43 
 . 36 - 59 år                         530     725 7 04   1 227 342        59 
 . 60 år og eldre                      65     470 3 72     726 080        65 
 Årsinntekt: 
 . Ikke inntektsopplysninger           14     523 9 37   1 122 152        47 
 . Under 200 000                      114     459 5 35     667 436        69 
 . 200 000 - 299 999                  201     684 2 50     984 225        70 
 . 300 000 - 399 999                  320     722 4 66   1 245 128        58 
 . Over 400 000                       508     655 5 42   1 608 088        41 
 Dagens boforhold: 
 . Egen eid bolig                     270     527 4 05     809 168        65 
 . Foreldrenes bolig                  130     557 1 89   1 393 478        40 
 . Leid privat bolig                  588     691 4 67   1 491 279        46 
 . Leid kommunal bolig                 82     916 5 45   1 438 932        64 
 . Uten bolig                          38     836 7 27   1 385 744        60 
 . Annet                               47     687 1 83   1 189 624        58 
 . Ikke spesifisert                     2     397 1 16     957 116        41 
 Tiltak: 
 . Oppføring ny bolig                  30     554 4 54   2 185 979        25 
 . Kjøp av brukt                      921     715 9 65   1 451 468        49 
 . Utbedring                           62     145 5 99     204 583        71 
 . Refinansiering                     144     530 5 28     624 385        85 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Foreløpige tall basert på rapportering fra kommu nene per 30.04.10. 
Endelige tall vil normalt omfatte noe flere lånesak er. 
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Tabell 9.   Startlån fra kommunene per 30.04.101                                   
Antall saker etter brukergruppe2 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                                     Første- 
                                                                 gangs    Øk. 
                                                Fun ksj-         bolige- vanske- 
                                Antall  Flyktn- ons hem- Bosted- tabler- ligsti- Reetab- 
                                 saker   inger    m et    løse     ing     lt    lering 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                      1 157      18      45       2     738     200     123 
 Fylke: 
 . Østfold                           49       -       6       -      29      10       2 
 . Akershus                          75       1       1       2      26      31      10 
 . Oslo                             215       4       1       -     173      19      17 
 . Hedmark                            6       -       -       -       1       1       1 
 . Oppland                           25       1       3       -       5      14       2 
 . Buskerud                          38       1       6       -      23       7       1 
 . Vestfold                          26       1       -       -      16       4       5 
 . Telemark                          22       3       3       -       3      13       - 
 . Aust-Agder                         8       -       -       -       6       1       1 
 . Vest-Agder                        76       -       2       -      51      10      12 
 . Rogaland                         175       2       -       -     156       8       9 
 . Hordaland                        171       2       7       -     116      15      29 
 . Sogn og Fjordane                   8       -       2       -       3       2       1 
 . Møre og Romsdal                   46       1       1       -      21       4       2 
 . Sør-Trøndelag                     81       1       5       -      31      38       7 
 . Nord-Trøndelag                    32       1       6       -      14       3       7 
 . Nordland                          17       -       -       -       7       8       2 
 . Troms Romsa                       52       -       2       -      35       7       8 
 . Finnmark Finnmárku                35       -       -       -      22       5       7 
 Region: 
 . Region øst                       370       6      11       2     234      75      32 
 . Region sør                       170       5      11       -      99      35      19 
 . Region vest                      354       4       9       -     275      25      39 
 . Region Midt-Norge                159       3      12       -      66      45      16 
 . Region Bodø                       32       -       2       -      14      10       6 
 . Region Hammerfest                 72       -       -       -      50      10      11 
 Brukergruppe: 
 . Flyktning                         17      17       -       -       -       -       - 
 . Bostedsløs                         2       -       -       2       -       -       - 
 . Funksjonshemmet                   45       -      45       -       -       -       - 
 . Førstegangs boligetablering      736       -       -       -     736       -       - 
 . Økonomisk vanskeligstilt         199       -       -       -       -     199       - 
 . Reetablering                     123       -       -       -       -       -     123 
 . Rusmiddelmisbruker                 2       -       -       -       -       -       - 
 . To brukergrupper                   5       1       -       -       2       1       - 
 . Funksjonshemmede barn              5       -       -       -       -       -       - 
 . Ikke spesifisert                  23       -       -       -       -       -       - 
 Husstandstype: 
 . Enslig uten barn                 531       1      30       2     357      94      37 
 . Enslig med barn                  227       5       5       -     106      52      55 
 . Par uten barn                    141       3       6       -     108      14       7 
 . Par med barn                     258       9       4       -     167      40      24 
 Alder: 
 . 35 år eller yngre                562       4      16       -     444      39      41 
 . 36 - 59 år                       530      13      23       1     274     129      76 
 . 60 år og eldre                    65       1       6       1      20      32       6 
 Årsinntekt: 
 . Ikke inntektsopplysninger         14       -       -       -      11       -       2 
 . Under 200 000                    114       1      17       -      40      45       6 
 . 200 000 - 299 999                201       1      15       1     107      54      22 
 . 300 000 - 399 999                320       3       5       -     219      51      35 
 . Over 400 000                     508      13       8       1     361      50      58 
 Dagens boforhold: 
 . Egen eid bolig                   270       3      25       -      47     130      54 
 . Foreldrenes bolig                130       -       5       -     115       3       5 
 . Leid privat bolig                588       8      10       -     471      39      45 
 . Leid kommunal bolig               82       6       3       -      54      16       2 
 . Uten bolig                        38       -       -       2      20       4      11 
 . Annet                             47       1       2       -      30       7       6 
 . Ikke spesifisert                   2       -       -       -       1       1       - 
 Tiltak: 
 . Oppføring ny bolig                30       -       2       -      23       -       5 
 . Kjøp av brukt                    921      16      25       2     676      77     100 
 . Utbedring                         62       2      16       -      14      26       2 
 . Refinansiering                   144       -       2       -      25      97      16 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Foreløpige tall basert på rapportering fra kommu nene per 30.04.10. 
Endelige tall vil normalt omfatte noe flere lånesak er. 
2) Summen av husstander i brukergruppene vil avvike  fra summen av saker 
med startlån totalt. Dette skyldes at en husstand k an være registrert i flere 
brukergrupper og at husstander uten spesifisert bru kergruppe ikke er med som 
egen kategori i tabellhodet. 
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Tabell 10. Hovedtall for boligtilskudd til enkeltpersoner per 30.04.101 
Boliger med tilskudd og gjennomsnittlig tilskudds- og kostnadsbeløp 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                                        Gj. sn. 
                                                                    andel 
                                 Antall     Gj.sn.      Gj.sn.    tilskudd 
                                husstand-  tilskudd    kostnad pr. i prosent 
                                 er med   pr. bolig ,  bolig, hele    av 
                                tilskudd   hele kr.        kr.     kostnader 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Totalt                               184     300 8 19   1 110 326        27 
 Fylke: 
 . Østfold                             21      80 5 26     386 015        21 
 . Akershus                            16     245 3 40   1 003 736        24 
 . Oslo                                56     520 8 16   1 457 376        36 
 . Hedmark                              1     220 0 00   1 130 000        19 
 . Oppland                              4     136 5 83     917 012        15 
 . Buskerud                             7     260 7 14   1 768 072        15 
 . Vestfold                             6     163 3 33     881 582        19 
 . Telemark                             9      73 3 33     625 781        12 
 . Vest-Agder                           7     401 1 19   1 063 583        38 
 . Rogaland                             6     226 7 00   1 419 614        16 
 . Hordaland                           23     213 0 07   1 273 520        17 
 . Sogn og Fjordane                     1     250 0 00   1 310 000        19 
 . Møre og Romsdal                      6     132 3 38     586 517        23 
 . Sør-Trøndelag                       14     349 2 43   1 009 382        35 
 . Nord-Trøndelag                       2      89 0 00   1 056 000         8 
 . Troms Romsa                          3     346 1 81   1 326 181        26 
 . Finnmark Finnmárku                   2      60 0 00      60 000       100 
 Region: 
 . Region øst                          98     362 7 40   1 128 339        32 
 . Region sør                          29     216 3 05   1 060 107        20 
 . Region vest                         30     216 9 79   1 303 955        17 
 . Region Midt-Norge                   22     266 4 28     898 293        30 
 . Region Bodø                          2     405 0 00   1 325 000        31 
 . Region Hammerfest                    3     116 1 81     482 848        24 
 Brukergruppe: 
 . Nedsatt funksjonsevne               15     197 5 49   1 129 477        17 
 . Flyktning                            5      97 0 00   1 048 937         9 
 . Vanskeligstilt                      73     238 2 55     760 565        31 
 . Bostedsløse                          1     400 0 00   1 406 060        28 
 . Førstegangs boligetablering         79     385 0 17   1 395 602        28 
 . Reetablering                         9     378 3 82   1 456 694        26 
 . 2 brukergrupper                      2     144 0 23     911 523        16 
 Tiltak: 
 . Oppføring ny bolig                   4     480 0 00   3 370 000        14 
 . Kjøp av brukt                      140     350 0 97   1 300 266        27 
 . Utbedring                           32      73 8 30      83 235        89 
 . Refinansiering                       8     256 8 32     764 910        34 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Foreløpige tall basert på rapportering fra kommu nene per 30.04.10. 
Endelige tall vil normalt omfatte noe flere saker. 
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Tabell 11. Hovedtall for boligtilskudd til utleieboliger per 30.04.101. 
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig tilskudds- og kostnadsbeløp 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                        Gj.sn.                      Gj. sn. 
                                   bruks-  Gj.sn.    Gj.sn.     andel 
                           Boliger areal  tilskudd   kostnad  tilskudd 
                           med til  pr.      pr.       pr.    i prosent 
                           skudd i bolig,  bolig,    bolig,      av 
                             alt    kvm   1000 kr.  1000 kr.  kostnader 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                   246     52     325,7    1 999,7        16 
 Fylke: 
 . Østfold                       1     66     380,0    1 030,0        37 
 . Akershus                     25     48     385,6    1 694,5        23 
 . Oslo                        121     41     189,6    2 405,9         8 
 . Hedmark                       7     65     352,0    1 103,3        32 
 . Oppland                       5    146     540,4    1 902,6        28 
 . Buskerud                      2     75     329,5    1 647,5        20 
 . Vestfold                      3     40     451,0    2 254,4        20 
 . Telemark                     28     72     385,4    1 250,5        31 
 . Aust-Agder                    1    100     388,0    1 940,9        20 
 . Vest-Agder                   26     61     614,0    1 808,8        34 
 . Rogaland                     18     31     587,4    2 037,6        29 
 . Hordaland                     1    139     597,0    2 835,9        21 
 . Sogn og Fjordane              1    137     927,0    2 365,6        39 
 . Nordland                      6     65      83,3      416,7        20 
 . Finnmark Finnmárku            1    156     255,0    1 760,0        14 
 Kontor: 
 . Region øst                  159     47     239,8    2 212,2        11 
 . Region sør                   60     66     485,9    1 567,4        31 
 . Region vest                  20     42     604,9    2 093,9        29 
 . Region Bodø                   6     65      83,3      416,7        20 
 . Region Hammerfest             1    156     255,0    1 760,0        14 
 Type søker: 
 . Aksjeselskap                 43      3      82,8    1 952,4         4 
 . Stiftelse                    17     89     227,4    1 181,9        19 
 . Kommune, fylke              186     60     390,5    2 084,6        19 
 . Andre                         -      -         -          -        53 
 Hovedmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 hovedmålgr 
 .. Bostedsløse                  1     90     211,0    1 054,7        20 
 .. Flyktninger                 55     76     472,8    1 660,4        28 
 .. Funksjonshemmede            10     57     179,3      607,4        30 
 .. Ikke spesifisert            63      6     264,1    2 070,3        13 
 .. Andre vanskeligst.         117     64     303,3    2 248,2        13 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Barn                         1    137     927,0    2 365,6        39 
 .. Andre vanskeligstilte       82     64     255,2    2 622,3        10 
 . Ikke spesifisert            163     45     357,6    1 684,2        21 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                    13    143     523,5    1 806,0        29 
 .. 2-manns vert.delt            2     82     272,5    1 382,2        20 
 .. Rekkehus                     1    139     528,0    2 705,9        20 
 .. Blokk                      100     60     272,7    2 431,4        11 
 .. Andre hus                   71     65     428,8    1 383,7        31 
 . Ikke spesifisert             59      -     246,5    2 060,9        12 
 Tiltak: 
 .                              59      -     246,5    2 060,9        12 
 . Oppføring ny bolig           28     53     530,5    1 560,9        34 
 . Kjøp av brukt                53     84     380,2    1 596,7        24 
 . Utbedring                    99     61     278,4    2 353,0        12 
 . Andre tiltak                  7    112     432,6    1 294,0        33 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Tabell 12. Kompetansetilskudd boligsosialt per 30.04.10. 
Antall saker etter hovedmålgrupper og type boligkvalitet1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                                 Hovedmålgruppe eller type boligkvalitet 
                                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                        Andre 
                                                              Funk-    vanske-             Univer- 
                                 Saker   Bolig-    Flykt-    sjons-     lig-     Bolig-   sell ut-   M iljø/    Steds- 
                                 i alt   sosialt   ninger    hemmede   stilte   forsyning  forming   e nergi   utvikling 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 I alt                               17         6         -         -         -         -         -         -         - 
 Fylke: 
 . Østfold                            1         -         -         -         -         -         -         -         - 
 . Akershus                           2         -         -         -         -         -         -         -         - 
 . Oslo                               4         -         -         -         -         -         -         -         - 
 . Telemark                           1         1         -         -         -         -         -         -         - 
 . Rogaland                           1         -         -         -         -         -         -         -         - 
 . Hordaland                          4         3         -         -         -         -         -         -         - 
 . Nord-Trøndelag                     1         -         -         -         -         -         -         -         - 
 . Troms Romsa                        2         1         -         -         -         -         -         -         - 
 . Finnmark Finnmárku                 1         1         -         -         -         -         -         -         - 
 Region: 
 . Region øst                         7         -         -         -         -         -         -         -         - 
 . Region sør                         1         1         -         -         -         -         -         -         - 
 . Region vest                        5         3         -         -         -         -         -         -         - 
 . Region Midt-Norge                  1         -         -         -         -         -         -         -         - 
 . Region Hammerfest                  3         2         -         -         -         -         -         -         - 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                       7         -         -         -         -         -         -         -         - 
 . Stiftelse                          1         -         -         -         -         -         -         -         - 
 . Kommune, fylke                     6         5         -         -         -         -         -         -         - 
 . Andre                              3         1         -         -         -         -         -         -         - 
 Type prosjekt: 
 . Saker med 1 prosjekttype 
 .. Boligsosiale handlingsplaner      2         2         -         -         -         -         -         -         - 
 .. Informasjon og formidling         1         1         -         -         -         -         -         -         - 
 .. Andre prosjekter                  3         3         -         -         -         -         -         -         - 
 . Ikke spesifisert                  11         -         -         -         -         -         -         -         - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) En sak kan være rettet mot flere ulike målgruppe r eller boligkvaliteter. Summen av saker rettet mot  ulike målgrupper eller 
boligkvaliteter kan derfor avvike fra antall saker med kompetansetilskudd i alt. 
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Tabell 13. Kompetansetilskudd boligsosialt per 30.04.10. 
Tildelt beløp etter hovedmålgrupper og type boligkvalitet1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                                              Hovedmålgruppe eller type bol igkvalitet 
                                             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                    Andre                  Univer- 
                                              Bolig -       Flykt-    Funksjons-  vanskelig-    Bolig-       sell       Miljø/      Steds- 
                                 Beløp i alt  sosia lt      ninger      hemmede     stilte     forsynin g   utforming    energi     utvikling 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 I alt                             1 572 630     39 8 000           -           -           -           -           -           -           - 
 Fylke: 
 . Østfold                             9 000           -           -           -           -           -           -           -           - 
 . Akershus                           18 000           -           -           -           -           -           -           -           - 
 . Oslo                               36 000           -           -           -           -           -           -           -           - 
 . Telemark                           50 000      5 0 000           -           -           -           -           -           -           - 
 . Rogaland                          350 000           -           -           -           -           -           -           -           - 
 . Hordaland                         313 630     29 2 000           -           -           -           -           -           -           - 
 . Nord-Trøndelag                    490 000           -           -           -           -           -           -           -           - 
 . Troms Romsa                       276 000      2 6 000           -           -           -           -           -           -           - 
 . Finnmark Finnmárku                 30 000      3 0 000           -           -           -           -           -           -           - 
 Region: 
 . Region øst                         63 000           -           -           -           -           -           -           -           - 
 . Region sør                         50 000      5 0 000           -           -           -           -           -           -           - 
 . Region vest                       663 630     29 2 000           -           -           -           -           -           -           - 
 . Region Midt-Norge                 490 000           -           -           -           -           -           -           -           - 
 . Region Hammerfest                 306 000      5 6 000           -           -           -           -           -           -           - 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                       63 000           -           -           -           -           -           -           -           - 
 . Stiftelse                         250 000           -           -           -           -           -           -           -           - 
 . Kommune, fylke                    706 000     35 6 000           -           -           -           -           -           -           - 
 . Andre                             553 630      4 2 000           -           -           -           -           -           -           - 
 Type prosjekt: 
 . Saker med 1 prosjekttype 
 .. Boligsosiale handlingsplaner      80 000      8 0 000           -           -           -           -           -           -           - 
 .. Informasjon og formidling        150 000     15 0 000           -           -           -           -           -           -           - 
 .. Andre prosjekter                 168 000     16 8 000           -           -           -           -           -           -           - 
 . Ikke spesifisert                1 174 630           -           -           -           -           -           -           -           - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) En sak kan være rettet mot flere ulike målgruppe r eller boligkvaliteter. Summen av beløp til ulike målgrupper eller 
boligkvaliteter kan derfor avvike fra samlet beløp tildelt i kompetansetilskudd. 
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Tabell 14. Kompetansetilskudd bærekraftig bolig og kvalitet per 30.04.10. 
Antall saker etter delmålgrupper og type boligkvalitet1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                                 Hovedmålgruppe eller type boligkvalitet 
                                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                        Andre 
                                                              Funk-    vanske-             Univer- 
                                 Saker   Bolig-    Flykt-    sjons-     lig-     Bolig-   sell ut-   M iljø/    Steds- 
                                 i alt   sosialt   ninger    hemmede   stilte   forsyning  forming   e nergi   utvikling 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 I alt                                5         -         -         -         -         -         2         4         - 
 Fylke: 
 . Hordaland                          2         -         -         -         -         -         2         -         - 
 . Sør-Trøndelag                      3         -         -         -         -         -         -         4         - 
 Region: 
 . Region vest                        2         -         -         -         -         -         2         -         - 
 . Region Midt-Norge                  3         -         -         -         -         -         -         4         - 
 Type søker: 
 . Kommune, fylke                     1         -         -         -         -         -         -         1         - 
 . Konsulent                          1         -         -         -         -         -         -         2         - 
 . Interesseorg.                      1         -         -         -         -         -         1         -         - 
 . Andre                              2         -         -         -         -         -         1         1         - 
 Type prosjekt: 
 .. FOU-tiltak                        2         -         -         -         -         -         -         2         - 
 .. Informasjon og formidling         1         -         -         -         -         -         -         2         - 
 . Ikke spesifisert                   2         -         -         -         -         -         2         -         - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) En sak kan være rettet mot flere ulike målgruppe r eller boligkvaliteter. Summen av saker rettet mot  ulike målgrupper eller 
boligkvaliteter kan derfor avvike fra antall saker med kompetansetilskudd i alt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

51 

 

Tabell 15. Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig og kvalitet per 30.04.10. 
Tildelt beløp etter hovedmålgrupper og type boligkvalitet1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1. tertial                                                              Hovedmålgruppe eller type bol igkvalitet 
                                             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                    Andre                  Univer- 
                                              Bolig -       Flykt-    Funksjons-  vanskelig-    Bolig-       sell       Miljø/      Steds- 
                                 Beløp i alt  sosia lt      ninger      hemmede     stilte     forsynin g   utforming    energi     utvikling 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
I alt                             2 342 508           -           -           -           -           -     243 000   2 099 508           - 
 Fylke: 
 . Hordaland                         243 000           -           -           -           -           -     243 000           -           - 
 . Sør-Trøndelag                   2 099 508           -           -           -           -           -           -   2 099 508           - 
 Region: 
 . Region vest                       243 000           -           -           -           -           -     243 000           -           - 
 . Region Midt-Norge               2 099 508           -           -           -           -           -           -   2 099 508           - 
 Type søker: 
 . Kommune, fylke                  1 000 000           -           -           -           -           -           -   1 000 000           - 
 . Konsulent                         599 508           -           -           -           -           -           -     599 508           - 
 . Interesseorg.                      30 000           -           -           -           -           -      30 000           -           - 
 . Andre                             713 000           -           -           -           -           -     213 000     500 000           - 
 Type prosjekt: 
 .. FOU-tiltak                     1 500 000           -           -           -           -           -           -   1 500 000           - 
 .. Informasjon og formidling        599 508           -           -           -           -           -           -     599 508           - 
 . Ikke spesifisert                  243 000           -           -           -           -           -     243 000           -           - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) En sak kan være rettet mot flere ulike målgruppe r eller boligkvaliteter. Summen av beløp til ulike målgrupper eller 
boligkvaliteter kan derfor avvike fra samlet beløp tildelt i kompetansetilskudd. 
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Tabell 16. Bostøtte. 
Hovedtall for husstander som fikk innvilget bostøtte for april 20101 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                           Beløp                                      Andel med 
                                          utbetalt    Beløp     Boutgifter   Inntekt  boutgifter 
                                Antall     totalt,   utbetalt,   pr. mnd,    pr. år,   over tak, 
                                hushold   mill. kr.   gj.snitt    gj.snitt   gj.snitt    prosent 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                      122 862     268,9        2 188       5 788   126 814          47 
 Fylke: 
 . Østfold                          9 394      19,4        2 067       5 554   123 763          59 
 . Akershus                         8 326      19,4        2 325       6 277   124 039          58 
 . Oslo                            17 475      54,7        3 129       7 669   114 773          54 
 . Hedmark                          6 078      11,4        1 878       5 134   129 316          45 
 . Oppland                          5 026       9,3        1 844       4 977   132 766          39 
 . Buskerud                         6 256      12,8        2 046       5 493   125 257          54 
 . Vestfold                         6 837      13,7        2 007       5 519   126 540          57 
 . Telemark                         5 003       9,4        1 877       5 161   127 518          41 
 . Aust-Agder                       2 875       5,4        1 893       6 712   129 376          46 
 . Vest-Agder                       4 860      10,3        2 126       5 458   127 402          37 
 . Rogaland                         7 493      15,9        2 128       5 580   129 804          41 
 . Hordaland                       11 214      25,6        2 286       5 756   128 733          40 
 . Sogn og Fjordane                 1 943       3,6        1 847       5 058   134 288          47 
 . Møre og Romsdal                  5 315       9,5        1 795       5 111   135 520          44 
 . Sør-Trøndelag                    7 885      17,0        2 151       5 455   129 469          35 
 . Nord-Trøndelag                   4 176       7,8        1 861       5 192   133 931          50 
 . Nordland                         6 853      12,3        1 800       5 003   131 374          41 
 . Troms Romsa                      4 054       8,1        2 005       5 359   132 976          37 
 . Finnmark Finnmárku               1 799       3,2        1 757       4 816   128 639          37 
 Type søker: 
 . Alderspensjonister              31 456      56,0        1 779       5 229   144 730          41 
 . Uføre med barn                   2 289       5,2        2 283       7 253   195 781          72 
 . Uføre uten barn                 32 655      62,8        1 923       5 674   158 054          52 
 . Enslige forsørgere              17 316      47,5        2 742       6 717   116 185          60 
 . Barnefamilier                    8 159      24,2        2 972       7 430   125 959          67 
 . Andre                           29 797      70,2        2 357       5 367    74 230          32 
 . Andre pensjonister               1 190       2,9        2 462       6 637   140 478          61 
 Antall personer i husholdet: 
 . 1 pers                          90 443     179,6        1 986       5 382   127 422          41 
 . 2 pers                          14 803      37,1        2 507       6 310   119 192          57 
 . 3 pers                           8 729      23,7        2 719       6 971   126 997          63 
 . 4-5 pers                         6 826      21,4        3 138       7 624   129 212          69 
 . >5 pers                          2 061       7,0        3 386       8 755   146 124          83 
 Eieform: 
 . Eid bolig                       11 964      19,3        1 609       5 271   150 988          44 
 . Borettslag                      15 645      27,0        1 723       5 581   150 338          46 
 . Leid bolig                      94 217     220,7        2 343       5 887   119 650          47 
 4                                    956       1,8        1 868       5 863   144 046          47 
 5                                     54       0,1        2 020       6 316   141 497          44 
 6                                     26       0,0        1 841       5 168   144 013          46 
 Leieform: 
 . Ikke leiebolig                  28 645      48,1        1 681       5 462   150 377          45 
 . Kommunal                        47 913     114,2        2 383       5 799   127 704          47 
 . Privat                          46 304     106,6        2 301       5 979   111 315          48 
 Kvadratmeter: 
 < 20                                 565       1,1        1 966       4 509    86 240          11 
 20-39                              7 472      16,9        2 264       5 085    92 888          25 
 40-59                             45 823      99,8        2 179       5 461   124 569          42 
 60-79                             39 362      86,0        2 184       6 054   130 198          51 
 80-99                             16 697      36,8        2 205       5 978   132 720          52 
 Over 100                          12 455      27,6        2 217       6 468   137 915          60 
 Ikke registrert                      488       0,6        1 193       3 510   145 672           7 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Etterbehandling og klager er ikke med i tallene.  
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Miljørapportering fra Husbanken for 2009 
på KRDs miljøhandlingsplan (2009-2012) 
 
 

Innledning 
 
KRDs miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren (2009-2012) er et sentralt dokument for Husbanken. 
Husbanken har i 2009 arbeidet målrettet med å sette satsingsområdene i KRDs miljøhandlingsplan på dagsorden 
både internt i organisasjonen og hos eksterne aktører i bolig- og byggsektoren.  
 
 

Rapporteringen fra Husbanken for 2009 inneholder: 
 
1. Husbankens arbeid med miljø internasjonalt  
2. Husbankens arbeid med miljø nasjonalt 
3. Husbankens arbeid med miljø regionalt 
 
 

1. Husbankens arbeid med miljø internasjonalt 
 
1.1 Husbankens Internasjonale samarbeidsaktører 
• CECODHAS The European Liaison Committee for Social Housing 
• Brusselkontoret AS 
• IEA SHC Task 37 Advanced Housing Renovation 
• UNECE (United Nation Economic Commission for Europe) 
• Den svenske energimyndigheten  
• Passivhus Norden – Nordisk konferanseserie på tema Passivhus 
 
1.2 Internasjonalt arbeid 
• Husbanken har laget reportasjefilmer fra en konferanse i Brussel på tema Energy Efficiency in Buildings: 

EU tools to unlock the potential. Konferansen ble arrangert av CECODHAS og EEB. Filmene er 
markedsført og vist på konferansen Sustainable Energy week i Brussel og en UNECE konferanse i Sophia, 
hvor Husbanken også deltok. 

• UNECEs prosjekt ang. energisparing og energieffektivitet i boliger – Husbanken har deltatt på 
oppstartsmøte i Sophia Bulgaria i april hvor en av kortfilmer vi har fått produsert om rehabilitering ble vist. 

• Husbanken fikk godkjent et paper på UNECE - workshop Energy Efficiency in Housing; 23.-25 november i 
Wien, og holdt innlegg på tema "From demonstration projects to volume market". Dette er basert på arbeid i 
IEA prosjektet SHC Task 37 Advanced Housing Renovation by Solar and Conservation 
Arbeidet i Wien videreførte diskusjoner og anbefalinger fra første møte i Sophia. Deltakere var 
beslutningstakere og policy- makers på området energi og bygninger både på internasjonalt, nasjonalt og 
lokalt nivå. Møtet var et viktig skritt på veien til en UNECE handlingsplan for energieffektivitet i 
boligsektoren i UNECE regionen. 

• Husbanken har støttet og bidratt med artikkel i en brosjyre om EUs strukturfond og boligsektoren som er 
laget av CECODHAS og spesielt rettet mot nye medlemsland. 
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• Husbanken har deltatt på nordisk passivhuskonferanse i Gøteborg med innlegg på tema: Fra 
demonstrasjonsprosjekter til volummarked (basert på passivhuskonseptet). 

• Husbanken har deltatt med innlegg på workshop hos den svenske Energimyndigheten i Gøteborg på tema: 
Framtidige miljøstrategier. 

• Husbanken deltar i det internasjonale prosjektet IEA SHC Task 37, Advanced Housing Renovation by Solar 
and Conservation som har fokus på kunnskapsoppbygging, demonstrasjonsprosjekter og markedsstrategier 
for rehabilitering mot passivhusnivå. Husbanken har i 2009 deltatt i arbeidsmøte i Canada og Antwerpen og 
ledet arbeidsmøtene i Subtask A Market and communication strategies. Her leder Husbanken arbeidet med 
blant annet håndboka "Advanced renovation - From demonstration projects to volume market."  I tillegg har 
Husbanken deltatt med innlegg på internasjonal energikonferanser i Waterloo og Antwerpen. 

 
 

2. Husbankens arbeid med miljø nasjonalt 
 
2.1 Nasjonale samarbeidsaktører 
• KRD - Bidrag til ferdigstilling av miljøhandlingsplanen Bygg for framtida. 
• BE - Samarbeid om revidering av forskriftkrav til energi i boliger 
• Norsk Standard - Arbeid for Ny norsk standard NS 3700 Energikriterier i lavenergi og passivhus - 

 boligbygninger 
• MD/KRD/OED/SD med flere - Oppfølging og deltagelse det seksårige samarbeidsprogrammet Framtidas 

byer bl.a. gjennom deltakelse i nettverksgruppen for stasjonær energi 
• Lavenergiprogrammet - Deltakelse i styret. 
• Byggemiljø – Deltakelse i styret 
• KLIMAKUR – Deltakelse i arbeidet 
• NTNU – SINTEF Byggforsk – Finansiering og deltakelse i 2 forskningsprogrammer.  
• ENOVA 

- Samarbeid i IEA SHC Task 37, EKSBO, Norsk Standard og ny intensjonsavtale. 
- Sammen med Enova finansierer Husbanken en professor II stilling som er knyttet til undervisningsarbeid 

rettet mot etterutdanning innenfor lavenergi/passivhus. 
• BE/Enova/Husbanken – Gjennomført fellesmøte på ledelsesnivå. 
 
2.2 Nasjonalt arbeid 
• Presentasjon og omtale av prosjekter på husbanken.no og lavenergiboliger.no inklusive utsendelse av 

nyhetsbrev. 
• Gjennomført oppfølgingsmøter med intensjonsavtaleaktører. 
• Deltatt med innlegg på miljødag for Veidekke AS i Oslo. 
• Husbanken leder prosjektet EKSBO som er rettet mot energieffektiv rehabilitering av eksisterende 

boligmasse. Her deltar ca 15 industripartnere. I 2009 har det vært spesielt arbeidet med 
bygningsmasseanalyser og strategiprosjekter. 
- Det planlegges å utgi en håndbok som har fokus på forsert markedsutvikling med tittelen ”From 

Demonstration Projects to Volume Market. EKSBO arrangerte et internseminar for industripartnere i 
forbindelse med den Nordiske Passivhuskonferansen i Gøteborg i slutten av april. 

- Prosjektet EKSBO er med på å igangsette det første store renoveringsprosjektet basert på 
passivhuskonseptet EKSBO utvikler også rehabiliteringskonsepter basert på passivhusstandarden for 
ulike typer bygg. Her har vi også et nordisk samarbeid. 

 



   

55 

 

 

 
 

 
MYHRERENGA BORETTSLAG 
 
Myhrerenga borettslag blir nå rehabilitert til tiln ærmet passivhusstandard. 
Myhrerenga BRL består av sju like lamellblokker på tre etasjer med totalt 168 leiligheter. Blokkene ble 
oppført i 1967–1968 og hadde et betydelig rehabiliteringsbehov. Ved siden av vesentlig spart energi og 
lavere månedlige kostnader var tilleggsverdiene viktige argumenter for beboerne, og da i aller første 
rekke betydelig bedre inneklima og komfort. 

 
 
• Gitt innspill til Lavenergiutvalgets arbeid og rapport gjennom prosjektet EKSBO. 
• Avgitt høringsuttalelse vedr. reviderte krav til Svanemerking. 
• Deltatt i arbeidet med ny norsk standard for Energikriterier for lavenergi og passivhus, boligbygninger. 
• Samarbeide med KRD og BE om ferdigstillingen og oppfølging av miljøhandlingsplan for bolig- og 

byggsektoren 
- Deltatt i møter med KRD, samlet innspill fra regionkontorene og bidratt med eget innspill. 
- Avgitt høringsuttalelse til utkast til ny miljøhandlingsplan og bidratt med forslag til og opplysninger om 

eksempelprosjekter. 
• Deltatt på alle samlinger i Framtidens byer og konsentrert arbeidet om arbeidsgruppe energi i bygninger. 

Husbanken har tatt initiativ til og deltatt i utarbeidelse og gjennomføring av miniseminar på tema 
passivhuskonsept i ny og eksisterende bebyggelse sammen med BE og Lavenergiprogrammet. Byene ble i 
denne sammenheng oppfordret til å foreslå forbildeprosjekter.  Totalt ca 60 prosjekter ble foreslått mht 
nybygg og rehabilitering. Foreslått ambisjonsnivå var passivhusnivå for nybygg og lavenerginivå for 
rehabilitering. Husbanken har gitt innspill til kriterier for forbildeprosjekter og innspill til strategisk satsing 
på spredning av forbildeprosjekter og kompetanse; en modell med ”forbildeprosjekter i kjede” for 
samarbeid om erfaringsutveksling, kompetanseheving utvikling av de regionale markedene. 

• Husbanken deltar i styret i Lavenergiprogrammet og bidrar også med tilskuddsmidler. 
Lavenergiprogrammet gjennomførte kursserie i 2009 med hovedfokus på nytt forskriftsnivå. Husbanken 
bidro ved gjennomføring av arrangementene. 

• Husbanken og Enova har inngått ny samarbeidsavtale i lys av ny Miljøhandlingsplan og revidering av 
strategier og programmer hos Husbanken og Enova.  

• Husbanken deltar i Byggemiljø's styre og støtten er videreført for 2009. Husbanken samarbeider aktivt med 
BE både i Framtidens byer, Lavenergiprogrammet, Norsk Standard for Lavenergi og Passivhus og i 
revidering av energikrav i forskriftene.  

• Husbanken deltar også i KLIMAKUR 2020 (SFT) og har avgitt uttalelse til foreløpige dokumenter. 
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• Husbanken har gitt tilskudd til og deltar i NTNU SINTEF Byggforsk sitt forskningsprogram Zero Emisiion 
Building og det tilnyttede SINTEF Byggforsk programmet "Bærekraftig oppgradering av boligblokker" Her 
deltar Husbanken også i styringsgruppa. Formålet med prosjektet er å utvikle samt formidle strategier for 
kvalitet og kostnadseffektiv oppgradering av blant annet etterkrigstidens flerboligbygg. 

• Forøvrig følger Husbanken opp flere pågående prosjekt som fikk kompetansetilskudd i 2007/2008. 
 
 
 
2.3 Miljøarbeid fremmet gjennom grunnlån 
Grunnlånet har vært operativt siden 1. juli 2005, og har bidratt til en stadig større satsing på miljøkvaliteter ved 
boligbygging. Grunnlånet er et viktig redskap for Husbanken i forkantsatsningen og gir Husbanken en mulighet 
til å påvirke prosjektene i en tidlig fase. I 2009 godkjente Husbanken 7554 nye boliger for grunnlån til 
oppføring. 2278 av disse har redusert oppvarmingsbehovet med minst 40% vurdert i forhold til forskrift 97, mot 
2104 boliger i 2008. 
 
 
2.4 Miljøarbeid fremmet gjennom kompetansetilskudd 
Kompetansetilskuddet er et av Husbankens viktigste virkemidler innenfor energi- og miljøarbeidet for å 
generere kunnskapsutvikling, kompetanseheving og realisering av forbildeprosjekter med høy overføringsverdi. 
Region Midt-Norge hadde i 2009 ca 6,5 mill til disposisjon til prosjekter innen bærekraft og miljø i hele landet. 
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3. Husbankens arbeid med miljø regionalt 
 
Husbankens regionale arbeid innenfor de fem satsingsområdene i Miljøhandlingsplanen (MHP) er beskrevet i 
avsnittene nedenfor. I hvert punkt henvises til kapittel i MHP og konkrete oppgaver som er tildelt Husbanken. 
 
 
3.1 Redusere klimagassutslippene (Kap. 2) 
 
Arbeid mot Framtidens byer for blant annet å stimulere til bygging av flere forbildeprosjekter som 
ivaretar hensyn til klima, universell utforming og god arkitektur: 
• Husbanken har gitt støtte til og følger opp programmet Future Built i Drammen/Oslo 
• Norges største passivhusprosjekt har vært et viktig tiltak i Kristiansand 
• Husbanken har gitt tilskudd til og følger opp Trondheim kommune sitt prosjekt ”Brøset – planlegging og 

realisering av en klimanøytral bydel i Trondheim”. 
 

 

 
BRØSET – PLANLEGGING OG REALISERING AV EN KLIMANØYT RAL BYDEL I 
TRONDHEIM 
 
Planprogram er nå utarbeidet og vil danne premisser for utarbeidelse av konkurranseprogram for 
byplankonkurransen som er planlagt gjennomført i 2010. På bakgrunn av fastsatt planprogram og 
resultater fra byplankonkurransen vil det våren 2011 bli utarbeidet forslag til overordnet 
reguleringsplan, områdeplan, for hele Brøset. Etter høring kan områdeplanen vedtas, sannsynligvis før 
utgangen av 2011. På bakgrunn av vedtatt områdeplan skal det utarbeides detaljplaner for de ulike 
delområdene før utbygging av området kan iverksettes. 

 
• Husbanken har etablert samarbeid med Bergen kommune i regi av Framtidens Byer og har i den forbindelse 

deltatt på et felles møte med Enova, på to seminarer pluss nettverksmøte i København. 
• Med utgangspunkt i de fem passivhusprosjektene som er under planlegging i Bergens-regionen, 

samarbeides det med Framtidens byer/Bergen kommune om en serie med frokostmøter. Målet er å dele 
kompetanse ved at alle legger åpent fram de løsningene som blir utviklet i prosjektene. Ett møte ble 
arrangert i 2009, og fire prosjekter inviteres til å presentere sine løsninger på hvert sitt frokostmøte våren 
2010. Følgende prosjekter er kommet med på listen til Framtidens Byer i Bergen i løpet av 2009. 
- Gravdal Bygg AS sitt prosjekt i Sædalen med navnet Nattlandsmarka. Det består av 50 boliger hvorav 10 

leiligheter utvikles til rimelige passivhusboliger. Arkitekter er 3 M og Tegnestuen Vandkunsten i 
Danmark. 

- Fjøsangerveien 141. Rehabilitering av eldre villa til tre boliger med tilnærmet passivhusstandard pluss 
nybygg med seks boliger også med passivhusstandard. Lars Monsen eiendomsutvikling AS er utbygger, 
mens Nordplan v/ siv. ing. Oddvin Myklebust står for prosjekteringen. 

- Storhilderen passivhusboliger med åtte passivhus på Straume like utenfor Bergen. Arkitekt og 
konsulenter er Rambøll, mens Magnar Berge fra Høgskolen i Bergen står for kvalitetssikring. 

- Bergen Røde Kors eiendom med rehabilitering av Adolph Bergsvei 36- 48, en mer enn 50 år gammel 
blokk. Prosjektet vil gjennomføre en energiutredning av mulighetene for å få til tilnærmet 
passivhusstandard. 
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• I Tromsø har Husbanken samarbeidsavtale og god kontakt med kommunenes plan-/byggesaksavdelinger, og 
samordner bl.a. innsats overfor private utbyggingsaktører, for eksempel via frokostmøter. Ingen konkrete 
forbildeprosjekter i 2009. 

 
Øvrig arbeid som bidrar til å redusere klimagassutslippene: 
• Deltagelse med foredrag om bærekraftige boliger på konferansen ”Mitt bærekraftige sted” på Alstahaug. 
• Samarbeider med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune om prosjektet 

"Klimaråd underveis (Klimabussen)". Husbanken sitter i styringsgruppen og deltok på: Stand på Oppdal, 
foredrag om passivhus for formannskapet på Frøya, for Midtre Gauldal kommune og for Klæbu kommune. 

 

 

KLIMARÅD UNDERVEIS 
 
Prosjektets hovedmål er å formidle 
informasjon om konkrete 
handlingsalternativer knyttet til den 
eksisterende og fremtidige 
klimasituasjonen. Dette for å skape 
engasjement og handling på alle 
samfunnsnivå. Målet i 2009 var at 
samtlige 25 kommuner i Sør-
Trøndelag skulle få besøk av 
”klimabussen”. 
 

 
• Gjennomføring av Plansmia på Gol 23. – 26. mars.  
• Regional konferanse på Notodden ”Winter lights in Telemark” jan.-09 
• Regional konferanse i Seljord, kreativ og bærekraftig stedsutvikling, ”Sogelandet og sjøormen” okt.-09  
• Bolig- og byplanforeningen Buskerud, kveldsmøte, foredrag om miljøvennlig stedsutvikling v/ Drammen 

kommune 
• Grundercamp miljø, Åssiden videregående skole, Region sør var representert i juryen. 
 
 
3.2 Redusere behovet for energi i bygningsmassen (Kap. 3) 
 
Bruk av grunnlån hvor Husbanken prioriterer prosjek ter som har høye ambisjoner innen områdene 
miljø, energi og universell utforming: 
• Grunnlånet er et viktig redskap for Husbanken i den regionale forkantsatsningen overfor utbyggere og 

kommuner. Dette gir Husbanken en mulighet til å påvirke prosjektene i henhold til Husbankens 
satsingsområder og kvaliteter. Mange prosjekter resulterer også i forbildeprosjekter, spesielt der det er mulig 
å kombinere grunnlån med kompetansetilskudd. 

• Intensjonsavtaleaktørene følges opp spesielt, med konsultasjoner om enkeltprosjekter og god informasjon 
om vilkår. 

• Eksempel på prosjekter som har fått grunnlån: 
- Rehabilitering av Tinnbo borettslag. KOBB skal rehabilitere nærmere 900 leiligheter i løpet av fem år, 

der Tinnbo borettslag er et av prosjektene. Til sammen er målet at rehabiliteringsprosjektene i 
Kristiansand, som utføres av Skanska, skal spare 16 millioner kWt i året. 

- Større utleieprosjekt i Kongsberg - Vestlia Panorama med vektlegging av universell utforming og 
redusert energibruk. 

- PEABs Zitty i Drammen som mistet sin private finansiering under finanskrisen. Etter enkelte endringer 
tilfredstilte prosjektet Husbankens krav. PEAB legger nå Husbankens krav til universell utforming og 
energi og miljø inn i alle sine utbygginger allerede på prosjekteringsstadiet. 
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-  
Arbeid for å støtte pilotprosjekter og forbildeprosjekter for nybygg og rehabilitering: 
• Blakstadmodellen – Framtidens håndverkere bygger passivhus for vanskeligstilte i kommunen: 

- I første omgang skal Froland kommune bygge fire småhus for vanskeligstilte. Byggene skal settes opp på 
kommunal tomt og utføres med passivhusstandard, universell utforming, gode utomhusløsninger og 
nyskapende arkitektur. Boligene skal ha robuste løsninger tilpasset beboerne. Byggearbeidet startet 
høsten 2009 og ventes å stå helt ferdig våren 2011. 

- Bygg- og anleggslinjene ved Blakstad videregående skole skal sette opp byggene. Prosjektet skal bidra til 
at skolen tilegner seg og anvender passivhuskompetanse. På den måten utdannes fremtidsrettede 
håndverkere på alle relevante områder. Foruten egen kompetanseutvikling skal Universitetet i Agder 
(UiA) og Husbanken bidra med kompetanseutvikling. 

- Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med universitetet på Agder som utvikler ny 
undervisningskompetanse innen byggfag og energidesign. Studenter deltar i hele prosessen fra 
prosjektering til testing og etterprøving. I tillegg gir prosjektet mulighet for fordypningsstudier. 

- Husbanken har to mål med prosjektet. Det viktigste er å få bygget boliger til vanskeligstilte. Det andre er 
å stimulere til økt satsing på energigjerrige boliger med gode miljøkvaliteter og universell utforming. 

- Det legges stor vekt på å utvikle passivhuskompetanse innen småhusbebyggelse i tre, samt å overføre 
kompetansen til byggebransjen på Agder og relevante fagmiljøer. Dette gjøre i frokostmøter. 

 

 

 

BLAKSTADMODELLEN 

Blakstadmodellen er en samarbeidsmodell med fire parter; Froland kommune, Blakstad 
videregående skole, Universitetet i Agder, og Husbanken Region sør. Målet er å utnytte modellens 
nasjonale potensial ved å implementere den i flere kommuner og fylker. Den har en rekke positive 
synergier som kort kan oppsummeres slik: 
 

- Videregående skole innen byggfag får et kompetanseløft 
- Elevene blir fremtidens håndverkere innen passivhusteknologi 
- Studentene ved Universitetet i Agder involveres i konkrete og praktiske cases og prosjekter  
- Kommunen får rimeligere boliger med bedre kvalitet til sine vanskeligstilte innbyggere 
- Husbanken får økt interessen for passivhus og universell utforming 

 
 
• Nordens største passivhusprosjekt realiseres på Hamresanden i Kristiansand. Gjennom betydelig 

forkantsatsning og kompetansetilskudd har Husbankens bidrag medført at utbyggers ambisjon er hevet fra å 
realisere et ordinært byggeprosjekt til å gjennomføre Nordens største passivhusprosjekt til boligformål. 
Prosjektet rager også høyt i europeisk målestokk. 
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- For Husbanken har målet vært å utvikle ny kompetanse og formidle denne videre til byggebransjen. Som 
et virkemiddel i denne sammenheng er det fire frokostmøter som har tatt opp relevante tema knyttet til 
prosjekteringsfasen. Til forkostmøtene inviteres bransje, entreprenører, kommuner, arkitekter, rådgivende 
ingeniører m.m. fra hele Agder. Det har gjennomsnittlig deltatt 75 personer. 

- Utbygger satser på å bruke mest mulige lokale produkter og bygge materiell. Det er opprettet 
samarbeidet med Trebyggeriet på Evje for å elementprodusere boligene på lokalt.  

- Boligprosjektet er et samarbeidet mellom Husbanken, SINTEF, Innovasjonen Norge, Universitetet i 
Agder, Trefokus, samt Grønn Hverdag for å lykkes best mulig med prosjektet. Hensikten er å bygge et 
fyrtårnsprosjekt som skal inspirere andre til lignede boligutbygninger. 

- Universitetet i Agder har deltatt i prosjekteringen og elevene har utviklet ny undervisningskompetanse. 
Studenten har gjennomført en rekke eksamensprosjekter knyttet til energisystemet. 

- Prosjektet inngår som et av kommunens tiltak innen det nasjonale prosjektet ”Framtidens byer”. 
 

 

 
GURINES SENIORBOLIGER 
 
Gurines Seniorboliger er et banebrytende og fremtidsrettet prosjekt. Hamresanden Boligutvikling 
A/S er prosjekteier. ”Gurines Seniorboliger” blir et fremtidsrettet boligprosjekt med særlig fokus 
på lavt energiforbruk, universell utforming, gode utomhusløsninger og nyskapende arkitektur. 
Prosjektet omfatter syv bygninger med fire etasjer i tre/massivt tre med til sammen 124 
passivhusleiligheter. Alle leilighetene blir universelt utformet. De er planlagt med tre eller fire rom. 
Målgruppen for boligene er seniorer (55+). Forventet ferdigstilt desember 2011. 
 

 
• Marienlyst skole er del av Future Built og blir Norges første passivhusskole når den står ferdig høsten 2010: 
• Nøstodden barnehage i Drammen er bygget med energivennlige løsninger og finansiert av Husbanken. 

Barnehagen ble åpnet i august 2009 av Statsråd Erik Solheim. Oppvarming og kjøling skjer ved sol - og 
vindenergi. 

• Husbanken har jobbet med, og ønsker å få opp et vellykket passivhusprosjekt i Finnmark fylke. Det er 
samarbeidet med Hammerfest kommune og øvrige aktører i passivhusprosjektet Vest Finnmarks krisesenter 
som skal oppføres i Hammerfest. Særlig i henhold til dokumentasjon er dette prosjekt viktig. I og med at 
nye norske standarder til utførelse av passivhus, med soneinndeling, blir tatt i bruk i år skal det bli enklere å 
realisere passivhusprosjekt i nord Norge. 
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• Buan i Hegra: Platon Eiendomsutvikling AS har ambisjoner om å utvikle boligprosjektet på Buan til et 
forbildeprosjekt for både universell utforming og passivhus. Boligprosjektet på Buan vil inneholde 18 
boliger beregnet for familiemarkedet. Tilskuddet fra Husbanken vil bidra til kompetanseheving, forankring 
av kvalitetsmål, kvalitetssikring og oppfølging av kvalitetsmål underveis i planleggings- og byggeprosses, 
samt evaluering og formidling av resultat. 

• Lavenergiprosjektet i Alta, Tollevika Terrasse, som vi sluttførte samarbeidet med i slutten  av 2009,  er et av 
de mest energieffektive prosjektene i Finnmark i fjor. Byggestart våren 2010. 

• Bergan Økolandsby i Sauherad. Mulighetsanalyse er utarbeidet. 
• Prøvebustad-prosjekt i Vinje: Gjennom nytolkning og revitalisering av den lokale byggeskikken søkes nye 

moderne svar på rural boligbygging, basert på bærekraft og arkitektonisk identitet (bruk av prefabrikkering, 
passiv energiutnyttelse/energiøkonomisering, gjenbruk av materialer, tilpassing til landskap osv.) 
Prøvebustaden skal være et tilbud til unge som ønsker å etablere seg i egen bygd, og andre som vil prøve å 
flytte til Vinje. Det er levert en ferdigrapport fra prosjektet, som ligger på husbanken.no. Sakset fra 
rapporten: "Bygginga av prøvebustaden i Øyfjell og eit privat hus i same feltet starta opp i haust og er no i 
full gang. Prosjektet har jamvel spreidd seg som eit ynskje om nye skisseprosjekt i 5 andre Vest-Telemark 
kommunar. Prosjektet i Øyfjell og utvidinga til resten av regionen kan styrkje kvarandre.". 

• Landets første kataloghus bygget etter passivhus- kravene hadde byggestart i 2009. Prosjektet i Bodø 
involverer FoU- og bransjeorganisasjoner som Treteknisk Institutt og Lavenergiprogrammet, og også 
leverandørindustrien. Statsrådens besøk til prosjektet ble behørig dekket av fagpresse og riksmedia. 
Prosjektet er lånefinansiert gjennom Husbanken. 

 

 

 
LANDETS FØRSTE KATALOGHUS MED PASSIVHUSSTANDARD 
 
Passivhuset Karita er det aller første kataloghuset med passivhusstandard som bygges i landet. 
Prosjektet i Bodø involverer FoU- og bransjeorganisasjoner som Treteknisk Institutt og 
Lavenergiprogrammet, og også leverandørindustrien. Statsrådens besøk til prosjektet ble behørig dekket 
av fagpresse og riksmedia. Prosjektet er lånefinansiert gjennom Husbanken. 
 

 
• Husbanken har arbeidet aktivt for å styrke fagmiljøet regionalt når det gjelder prosjektering av passivhus. 

Fem passivhusprosjekter i Bergens-regionen har tidligere fått kompetansetilskudd. Vi arbeider kontinuerlig 
med å støtte utviklingen av disse prosjektene. Regionkontoret forberedte og gjennomførte i september 2009 
en studietur til Darmstadt/Frankfurt for alle arkitektene og rådgiverne i disse prosjektene. Vi utarbeidet det 
faglige programmet sammen med Passivhusinstituttet i Darmstadt. Målet var å utvikle kompetansen og 
bygge opp fagmiljøet lokalt. Fire av prosjektene er omtalt på nettet, og alle har fått oppslag i pressen. 

• Husbanken har også deltatt og holdt foredrag på en rekke seminarer/konferanser med tema energi og miljø. 
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• Rehabiliteringsprosjektet Linesøya Passivhus er et nordisk pilotprosjekt innen bærekraftig og energieffektiv 
boligdesign. En skole bygget i 1952, skal konverteres til en bolig med passivhusstandard og skal fungere 
som et visningshus for passivhusstandard og driftes som et miljøsenter. Husbanken har gitt 
kompetansetilskudd og har bistått med rådgivning og deltagelse på oppstartsseminar. Prosjektet har etablert 
samarbeid med en rekke private og offentlige aktører, det har et stor fokus på overføringsverdi og 
formidling og prosjektet er også profilert gjennom Bygdeliv på NRK. 

 

 

 
LINESØYA PASSIVHUS 
 
For første gang i Norge og Norden 
blir en enebolig rehabilitert til 
passivhusstandard. 
Huset som er blitt valgt til formålet var 
opprinnelig en skole bygget i 1952 og 
ligger på Linesøya i Åfjord kommune, 
Sør-Trøndelag. Dette er et nordisk 
samarbeidsprosjekt mellom 
næringslivet, det private og den 
offentlige sektor. 
 

 
 
Arbeid som støtter gjennomføring av Future Built i Oslo- Drammen for å fremme flere 
forbildeprosjekter innen miljø og universell utforming: 
• Prosjektet er støttet av Husbanken med 700 000 i kompetansetilskudd. Kompetansetilskuddet knytter seg til 

utviklingen av et fagprogram og idekonkurransen om Strømsø i Drammen "En by å leve i". 
• Husbanken har i 2009 i tillegg bidratt med en stilling i Future Builts sekretariat. Region sør sitter også i 

styringsgruppen og arrangere jevnlige faglunsjer i samarbeid med Future Built. 
• Husbanken arrangerer en gang i måneden et eget fagseminar knyttet til Future Built i møteserien "Brød og 

miljø" 
• Det ble gjennomført 4 møter fra september til og med desember i 2009. Disse fortsetter videre inn i 2010.  
• Temaer har blant annet vært Nye meteorologiske Institutt (bildet) og klimagassregnskap 
 

 

 
FUTURE BUILT 
 
Future Built er et tiårig program med en visjon om å 
utvikle klimanøytrale by områder og arkitektur med 
høy kvalitet. 
 
Målet er å realisere 25-35 forbildeprosjekter – både 
områder og bygninger - med lavest mulig 
klimagassutslipp, og som samtidig bidrar til et godt 
bymiljø. Samarbeidspartnerne bak Future Built er Oslo 
kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, 
Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. 
 

 
 
Arbeid med intensjonsavtaler med bedrifter i BAE - næringen om energieffektive boliger og 
samarbeidsavtaler med kommuner der energi og miljø er tema: 
• Erfaring viser at viktige premisser for boligens utforming blir lagt tidlig i planleggingsfasen. Husbanken 

ønsker derfor å komme i tidlig og kontinuerlig dialog med utbyggere vedrørende planlegging av nye 
prosjekt/konsept. Et viktig virkemiddel i denne sammenhengen er inngåelse av intensjonsavtaler. 
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• Hovedformålet med intensjonsavtaler er bl.a. å skape forutsigbarhet for bransjen, etablere effektive 
samarbeidsformer med bransjen og kommunene og at Husbanken gjennom dette virkemiddelet bidrar til økt 
måloppnåelse i den enkelte region. 

• Husbanken har løpende dialog og oppfølgingsmøter med våre avtalepartnere, og deltar også på deres 
arenaer for å spre kompetanse om temaene. 

• Husbanken har også innledende møter med potensielle nye avtalepartnere. 
• Husbanken har inngått 14 nye og reforhandlet 3 intensjonsavtaler i 2009. 
Arbeid med å inngå samarbeidsavtaler med undervisningsinstitusjoner for å bidra til at 
studentene/elever ved universiteter, høyskoler og videregående skoler i alle regioner får bedre 
kompetanse om passivhus- og lavenergiprosjekter: 
• Husbanken gjennomførte i 2009 en spørreundersøkelse blant sine nasjonale intensjonsavtaleaktører for å 

evaluere effekten av intensjonsavtalene med boligprodusentene. Resultatene fra undersøkelsen viste bl.a. 
motivene for å inngå intensjonsavtale var bl.a.: 
- Husbanken er et kvalitetsbegrep, en merkevare innen boligbygging, og boligprodusentene opplever det 

som en fordel å være knyttet opp mot denne sterke merkevaren. 
- De ønsker lettere tilgang til kompetanse, bl.a. for intern kompetanseheving 
- Ønsker en rask søknadsprosess på grunnlån, med faste kontaktpersoner 
- De ønsker også å kunne hjelpe Husbanken å forstå det språket og de behov boligprodusentene har og det 

språket kundene snakker. 
- Produsentene ønsker å samarbeide med Husbanken fordi Husbanken er en viktig premissgiver for deres 

arbeid. 
- Flere av boligprodusentene ønsker å ligge i front i markedet når det gjelder miljøvennlige boliger. 

• Blakstadmodellen: Det er inngått en intensjonsavtale mellom kommunen, skolen, Husbanken og 
Universitetet i Agder. Denne omtaler også byggfaglinjen ved Universitetet i Agder hvor arkitektstudenter 
skal ha prosjektoppgave i å tegne og teste småhus ned passivhusstandard på oppdrag fra kommuner.  

Opplæring - bærekraftig stedsutvikling: Det ble i perioden 1. sept. - 15. des. 09 holdt et kurs i Stedsutvikling ved 
Universitetet for miljø- og biovitenskap i  Ås. Kurset er et nytt hovedkurs i første semester på 2. studietrinn (20 
studiepoeng). Alle 65 påmeldte ble bedømt til karakteren bestått. Husbanken hadde en sentral rolle i planlegging 
av kursinnhold våren 09 og bidro til høstkurset med kursansvarlig lærerressurs og forelesere. Stedsutvikling 
LAA 250 er det første av sitt slag ved UMB- dels som et forsøk på å føre to studieretninger sammen, og dels på 
grunn av den store grad av tverrfaglige problemstillinger. Studentene hadde et fordypningsseminar om 
bærekraftig stedsutvikling og landskapskonvensjonen, og forelesninger om prinsipper for 
grønnstrukturplanlegging og miljøvennlig transport - satt i sammenheng med å utvikle attraktive, trygge og gode 
bosteder.  
• Opplæring - miljøvennlig byggeskikk: Det nettbaserte kurset ”Byggeskikk estetikk og stedsforming” ved 

Høgskolen i Gjøvik har til hensikt å bevisstgjøre saksbehandlere i kommunene og gir mulighet til å utvikle 
et begrepsapparat i forhold til arkitektur. Undervisningsformen er basert på innleveringer. Oppgavene legger 
vekt på miljø og energi og bærekraft som et premiss for å utvikle god byggeskikk. I 2009 var det 5 personer, 
alle fra Brønnøysund kommune, som gjennomførte kurset og leverte påkrevd materiale (10 studiepoeng. i 
høgskolestystemet). Byggeskikk-kurset inngår også som modul av et masterstudium i planlegging for ikke-
arkitekter ved NTNU. Ved Høgskolen i Telemark er Byggeskikk-kurset brukt som en del av 
lærerutdanningen i tilknytning til formgiving, kunst og håndverk. I 2009 gjennomgikk ca. 25 studenter et 
kurs på 15 studiepoeng.  Studentene arbeidet med kurshefter i grupper, ledsaget av forelesninger og 
veiledning. 

• Intensjons-/samarbeidsavtaler med høgskolen i Finnmark (boligsosialt og stedsutvikling) og universitetet i 
Tromsø (stedsutvikling) samt Finnmark Fylkeskommune. 

• Husbanken har gitt støtte til og deltatt med forelesning på etter- og videreutdanningskurs på lavenergi og 
passivhus ved NTNU. 

 
I det øvrig arbeidet som bidrar til å redusere behovet for energi i bygningsmassen har Husbanken: 

- gitt innspill og deltatt på workshop omkring Sør-Trøndelag Fylke sin energi- og klimadelplan. 
- deltatt på møte om miljøkvaliteter i forbindelse med bygging av lavterskelboliger i Orkdal kommune. 
- holdt innlegg på klimaskole i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 
- Husbanken har deltatt med presentasjon på samling for Trondheim og omegn boligbyggelag. 
- avholdt møte med Byggteknikk vedrørende fremtidig utbygging og fokus på kvalitet. 
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- deltatt i prosessen og gitt høringsinnspill til Trondheim kommune sin klimaplan. 
- deltatt med presentasjon på opplæringsdag for saksbehandlere i Trondheim Kommune. 
- deltatt og holdt innlegg om energi og miljø på to nettverksmøter i regi av KS i Midt-Norge 
- deltatt og holdt innlegg om energi og miljø på opplæringsdag for 7 kommuner på Sunnmøre 
- holdt innlegg på "inspirasjonsdag" for kommuner på passivhus i regi av LEN/Structura. 
- Samarbeidet  med kommunenes plan- og utviklingsavdelinger i Finnmark og Troms fylke er et område 

det fokuseres på.  Husbanken har begynt samarbeid i konkrete planer med bland andre Sør-Varanger 
kommune (Skytterhusfjellområdet, ca 1000 nye boliger) og Tromsø kommune (Kroken ca 200 nye 
boliger). I dette arbeid påvirker vi kommunene til å fastsette miljø- og energieffektive tiltak og 
bestemmelser i reguleringsplanene. 

 
 
3.3 Kartlegge og minimere bruken av helse- og miljøfarlige stoffer i byggevirksomheten (Kap. 4)  
 
• Miljømerking fikk i 2007 innvilget støtte hos Husbanken for å utvikle miljømerkingskrav for 

barnehagebygg. Dette arbeidet har vært del av de nye, reviderte miljømerkingskravene for småhus med 
utvidelse til leilighetsbygg og barnehager. Hovedmålet med prosjektet var å fremskaffe tilstrekkelig 
kunnskap om hvordan det kan bygges helse- miljø og kvalitetsmessig gode barnehagebygg i Norge og 
Norden for øvrig i form av konkrete miljømerkingskrav til barnehagebygg. SINTEF Byggforsk har vært 
engasjert i dette arbeidet. Miljømerkingskravene fokuserer på lavt energibehov (25% bedre enn TEK 07) og 
god ventilasjon, strenge miljøkrav til materialer og byggkjemikalier, et godt inneklima/innemiljø, en god 
oppfølging av byggeprosessen og avfallshåndtering, samt en veiledning for fremtidig drift av bygget. 
Svanemerkets krav viser vei både i forhold til Regjeringens miljøoffensiv innen byggsektoren, og 
Husbankens intensjoner om mer miljøtilpassede bygg. 
- Prosjektet var inndelt i 9 deler for å se på spesielle hensyn i forhold til barnehagebygg: 

1. Kartlegging av eksisterende informasjon på området. 
2. Energibehov og varmetap. 
3. Ventilasjon og inneklima. 
4. Støy, mht romakustikk, trafikkstøy og i forhold til tekniske installasjoner. 
5. Universell utforming. 
6. Ute - og lekeområde, med fokus på lekeapparater, utemøbler og biologisk mangfold. 
7. Informasjonsspredning og innhenting av relevant informasjon. 

- Resultatene av delprosjektene har bidratt til forslag til nye miljømerkingskrav for barnehagebygg, 
småhus og leilighetsbygg som har var på offentlig høring i perioden juni-september 2009. Kriteriene ble 
endelig vedtatt i desember 2009. Høringsforslaget gikk ut til 865 aktuelle kontakter i Norden, derav 293 
aktuelle i Norge. 

- Prosjektet har gitt kunnskaper som kan nyttiggjøres av mange aktører i byggenæringen. Ved at det blir 
angitt presise nivåkrav over hva som er mulig å oppnå med dagens byggeteknikker har offentlige og 
private aktører fått et godt verktøy til å stille miljøkrav i fremtidig barnehageprosjekter. 

• Flere Svanemerkede barnehager er under planlegging i Sør-Norge og Nord-Norge med planlagt søknader i 
2010. 

• Husbanken Bodø har bidratt til å få realisert en barnehage som bygges etter Svanemerkets miljløkrav. 
Svanemerkingen gjelder ikke bare byggeriet, men også miljøkrav til interiør, leker, med mer. 
Miljøbarnehagen AS står bak prosjektet og har utviklet konseptet ”Miljøbarnehagen” i samarbeid med 
Systemhus. Konseptet kan benyttes både ved nye barnehager og ved rehabilitering av eksisterende 
barnehager. 

• Husbanken ga i 2007 tilskudd til prosjektet ”Dokumentasjon av miljøvennlig materialbruk i 
byggeprosjektene i "Norwegian Wood”. Sluttrapport fra prosjektet ble levert i 2009. 

• Husbanken ga i 2007 støtte til Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjonen (EPD - Norge) for å utvikle 
produktkategoriregler (PCR) for byggevarer. Rapporten beskriver hva produktkategoriregler (PCR) er, 
hvordan de utarbeides og forslag til en mal for PCR som samsvarer med prEN 15804. 

 
 
3.4 Godt inneklima i bygg (Kap. 5) 
 
• Future Built: Marienlyst skole i Drammen er et av forbildeprosjektene, og blir Norges første passivhusskole. 

Her er det er høyt fokus på inneklima, og prosjektet vil følges og studeres ved SINTEF. 
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• Storhilderen i Fjell Kommune med åtte passivhusboliger. Her er målet å få til nullutslippsboliger ved at all 
energi til oppvarming skal komme fra ny fornybar energi. Sivilarkitekt. Dag Roaldkvam fra Gaia er rådgiver 
i prosjektet når det gjelder inneklima og materialbruk. Han har deltatt på en workshop 2. desember 2009 hos 
Rambøll Bergen der inneklima og behovstyrt ventilasjon var tema. Når detaljprosjekteringen er ferdig, vil 
prosjektet bli presentert på frokostmøte i samarbeid med Bergen kommune. 

• Bergen kommune er byggherre for 10 boliger for psykisk utviklingshemmede som skal bygges i Rådalslien. 
Prosjektet har passivhusstandard og bygges med massivtre. Prosjektet er viktig fordi det gir ny teknisk 
kunnskap, og det er et av de første kommunale boligprosjektene med passivhusstandard. Dette prosjektet vil 
også bli presentert på frokostmøte i Bergen i 2010. 
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3.5 Hindre at avfall oppstår, og øke ombruk og materialgjenvinning av byggematerialer (Kap. 6)  
 
• I alle prosjekter og situasjoner hvor Husbanken er involvert anbefaler vi bruk av naturvennlige, lokale 

materialer. I enkelte regioner er dette særlig viktig med tanke på lange avstander og mangel på 
gjenvinningsstasjoner. 

• Aspmyra Vest: Husbanken og entreprenøren Gunvald Johansen Bygg, Bodø startet i 2008 et pilotprosjekt 
om kildesortering på byggeplassen. Sluttrapporten ble ferdigstilt i 2009. Husbanken refererer til erfaringene 
med avfallsplanen i kontakt med kommune og bransje. 

 

 

 
ASPMYRA VEST 
 
Pilotprosjektet ble satt i gang på bakgrunn av at Miljøverndepartementet fra 1. januar 2008 innførte krav 
om avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse i byggesaker over en viss størrelse. Sluttrapporten slår fast 
at de miljøpolitiske virkemidlene som krav til avfallsplan og kildesortering også gir økonomiske gevinster 
for bedriften, og dermed fremmer miljøvennlig atferd. 
 

 
 
2.4.6 Arbeid med måloppnåelse på flere av satsningsområdene i Miljøhandlingsplanen  (Kap. 2, 3, 4, 5 og 

6) 
 
Arbeid med tildeling av tilskudd til pleie- og omsorgsbygg hvor Husbanken skal vektlegge at prosjektene 
ivaretar hensyn til godt inneklima og redusert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer, gjenbruk og 
energieffektive løsninger: 
 
• Regionkontorene har hatt en rekke oppstartsmøter/konferanser for kommunene som søker tilskudd. Her får 

kommunene informasjon om Husbankens anbefalinger om energi og miljø - tiltak i prosjektene. Det vil i 
siste instans være opp til den enkelte kommune om anbefalingene følges. 

• Møter med Fylkesmannen i alle fylkene knyttet til fordeling av plasser. På disse møtene er veiledning 
knyttet til miljø og energibruk i denne type bygg med. 

• Veilederen for utforming av omsorgsboliger og sykehjem ”Rom for trygghet og omsorg” ble utgitt i mars 
2009. Denne har fått med seg kapittel om byggeprosess og miljø/energi. 

• Sund kommune besluttet å bygge fem omsorgsboliger med passivhusstandard som et av de første slike 
prosjekt i landet. Husene er meget godt tilpasset i terrenget og har gjort minimale inngrep på tomten. 
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Utbygger har også lagt vekt på godt inneklima. Arkitekt Anne Karlsen fra Forum arkitekter står for 
prosjekteringen. 

 
Øvrig arbeid som bidrar til måloppnåelse på flere av satsningsområdene i MHP: 
• Husbanken var representert i evalueringsgruppe for arkitektkonkurranse om Båtsfjord kommunes torg og 

strandpromenade.  
• Viderespredning av programinnhold til bransje fra konferansen ”rehabilitering til passivhus”. 
• Statens byggeskikkpris, forhåndsvurdering av kandidaters innsendte dokumentasjon. 
• Balsfjord kommune- småhusprosjektet - boligsosialt arbeid. Involvert i henhold til boligkvalitet deriblant 

miljø, energi og uu. 
• Svarnotater til Hammerfest kommune på høring av utkast til reguleringsplan på blant annet 

Finduspromenade, Strandparken, uteområde/lekeplass på Prerien, utearealbestemmelser i sentrum med mer.  
• Seminar investeringstilskudd i Drammen, kontaktgruppen for investeringstilskudd. 
• Infomøte med Nor - bygg i Tromsø, miljø, energi og uu.  
• Infomøte med Malangen AS, miljø, energi og uu. 
• Infomøte med Kvænangen kommune, miljø, energi og uu, omsorgsboliger og sykehjem. 
• Foredrag for Hammerfest, Porsanger, Lebesby kommune, miljø, energi og uu, omsorgsboliger og sykehjem.   
• Infomøte ang Husbankens satsning innom miljø, energi og uu med Alta boligbyggelag. 
• Foredrag om bærekraftige boliger på konferansen ”Mitt bærekraftige sted” på Alstahaug.  
• Foredrag om energieffektive boliger for representanter for Hammerfest kommune, utbygger, arkitektbyrå og 

øvrige prosjektører i Alta. 
• Infohenting om framtidens byer i Vasa/ Østerbotten/ Finland. Husbanken har hatt kontakt med prosjektleder 

Westerlund og anbefalt foredrag om prosjektet på Passivhus Norden konferanse. 
• Infohenting og ekskursjon til fornyet passivhus (Slussnæs passivhus i Jakobstad/ Finland) bygget i 1994.  
• Besøk på den årlige bostadsmessen i Vasa/ Finland, nye energiløsninger på området (energi fra 

avfallsanlegg, sjøvarme) samt energieffektive bygninger. 
• Husbanken bidro til gjennomføring av årets Arkitekturdag gjennom bruk av kompetansemidler og 

deltagelse. Med utgangspunkt i Kulturminneåret hadde NAL valgt tema for årets Arkitekturdag: "Fornybar 
arkitektur". Fokus skulle være på kulturmiljøer og eksisterende bebyggelse som ressurs og rette 
oppmerksomheten mot bærekraftig bytransformasjon og gjenbruk. 
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