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1. Sammendrag 

Under følger et kort sammendrag av hovedpunktene i kvartalsrapporten for 4. kvartal 2006. 

 

Økt satsing på tiltak mot bostedsløshet 

I 2006 har Husbanken gitt tilsagn om kompetansetilskudd på 33 mill. kroner til 180 prosjekter innenfor målet om 

å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Ved utgangen av 2006 er dermed om lag 40 prosent av årets 

tilskuddsramme på 82,8 mill kroner benyttet til prosjekter og tiltak som kan bidra til å forebygge og bekjempe 

bostedsløshet. Dette er en solid økning i forhold til 2005, da Husbanken ga tilsagn om 18,3 mill. kroner i 

kompetansetilskudd til 65 prosjekter rettet direkte mot tiltak for bostedsløse. Se side xx. 

 

Mer i bostøtte til færre husstander 

I løpet av 2006 fikk til sammen 121 592 husstander utbetalt bostøtte i en eller flere terminer, og det var omtrent 5 

prosent færre enn i 2005. Den samlede utbetalingen av bostøtte økte med 8 prosent til 2,2 milliarder kroner i 

forhold til 2005. Gjennomsnittshusstanden i bostøttesystemet hadde en samlet årsinntekt på noe over 108 000 

kroner i 2006. Den gjennomsnittlige bostøtteutbetalingen var på rundt 1 730 kroner i måneden i 2006. Se side xx. 

 

Færre unge og vanskeligstilte hadde behov for offentlig hjelp til boligetablering 

Rapportene fra kommunene viser at 6 532 hustander med unge og vanskeligstilte fikk utbetalt startlån i 2006, en 

nedgang på 13 prosent sammenlignet med endelige tall for 2005. Samtidig fikk 1 660 husstander boligtilskudd fra 

kommunen til etablering i egen bolig, 8 prosent færre enn de endelige tallene for året før. Nedgangen i forhold til 

2005 er jevnt fordelt over hele landet. Se side xx. 

 

Startlån spisset mot vanskeligstilte husstander 

Tallene viser at 27 prosent av startlånkundene har grunnfinansiert boligen i en annen bank, mens 17 prosent har 

fått boligtilskudd i tilknytning til startlånet. Sammenliknet med tilsvarende tall for 2005, har andelen 

startlånmottakere med lån i annen bank gått ned. Samtidig har andelen med boligtilskudd i tillegg til startlånet økt 

noe. Dette indikerer en spissing i bruken av startlån i kommunene mot mer vanskeligstilte mottakere. Se side xx. 

 

45 prosent av nye husbankboliger har redusert energibehov 
Rundt halvparten av nye boliger godkjent for grunnlån til oppføring eller utbedring hadde en eller annen form for 

miljøkvalitet. Energisparing er den dominerende miljøkvaliteten i nye boliger, og i alt 45 prosent av alle boliger 

som fikk grunnlån til oppføring fra Husbanken i 2006 hadde slike kvaliteter. 27 prosent av boligene med grunnlån 

til utbedring fra Husbanken i 2006, fikk dette på bakgrunn av tiltak som vil medføre energisparing. Se side xx. 

 

Universell utforming i 2 av 3 nye husbankboliger 

Mer enn halvparten av de 8 546 boligene som fikk godkjenning om grunnlån i 2006 tilfredsstiller kravene til 

kvaliteter innen universell utforming, mens i overkant av 40 prosent av boligene med grunnlån tilfredsstilte 

kravene til livsløpsstandard. Det er særlig nye boliger som tilfredsstiller kravene til kvaliteter innen universell 

utforming. 2 av 3 nye boliger med grunnlån til oppføring har gode tilgjengelighetskvaliteter. Se side xx. 

 

Stor interesse for barnehagelån 

Husbanken mottok søknader om lån til 8 744 barnehageplasser i 2006, og det er omtrent på nivå med rekordåret 

2005. I samme år ble det godkjent søknader om lån til etablering av 7 852 barnehageplasser, og det er 304 færre 

enn i 2005. 2 966 av barnehageplassene med husbankfinansiering i 2006 er for barn under 3 år, og 4 881 av 

plassen er for barn over 3 år. Se side xx. 

 

Nytt toppår for boligbyggingen 

Foreløpige tall viser at det ble igangsatt bygging av 32 762 boliger i 2006. Dette er det høyeste antallet siden 

1982, da det ble påbegynt bygging av rundt 37 000 boliger. Den gjennomsnittlige størrelsen på de igangsatte 

boligene i 2006 – drøyt 123 kvm bruksareal – økte litt sammenliknet med året før. Se side xx. 

 

Stabile kostnader i nye husbankprosjekter 

De gjennomsnittlige prosjektkostnadene per bolig med grunnlån til oppføring var nærmere 1,8 mill. kroner i 

2006, og økte bare ubetydelig i forhold til året før. Hovedårsaken til dette er at boligene som ble godkjent for 

grunnlån i 2006 hadde noe lavere gjennomsnittsareal enn året før. Gjennomsnittlig bruksareal for nye boliger med 

husbankfinansiering var 80 kvadratmeter i 2006, 4 kvadratmeter mindre enn året før. Se side xx. 
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Høyere låneutmåling for boliger med grunnlån 

I 2006 var den gjennomsnittlige låneutmålingen for boliger med grunnlån til oppføring på 78 prosent. For boliger 

som fikk oppføringslån eller grunnlån til oppføring i 2005 var den tilsvarende låneutmålingen på 73 prosent. 

Grunnlånet blir utmålt i forhold til de faktiske prosjektkostnadene. Se side xx. 

 

Effekter av sentrale regelverksendringer 

I løpet av de siste årene har Husbanken gjennomført to omfattende omlegginger, den ene er overgangen fra 

oppføringslån og utbedringslån til grunnlån og den andre er overgangen til 20 prosent tilskuddsutmåling for 

boligtilskudd til utleieboliger. Antall boliger som er godkjent for lån til oppføring og utbedring og antall 

utleieboliger med tilskudd har gått noe ned etter at disse endringene trådte i kraft. Se side xx. 

 

Forbruk av låne- og tilskuddsrammer i 2006 

Husbanken hadde i 2006 en samlet tilskuddsramme på 4,5 mrd. kroner som ble benyttet tilnærmet fullt ut. 

Bostøtte og kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem utgjorde til sammen 86 prosent av denne 

rammen. Utlånsrammen for 2006 var på 13,5 mrd. kroner, det samme som i 2005. I alt ble noe over 92 prosent av 

lånerammen benyttet i 2006. Se side xx. 

 

Færre lån, stabil utlånsmasse 

Det ble i 2006 utbetalt 10,8 milliarder i nye lån fra Husbanken, en økning på 2,7 prosent i forhold til 2005. 

Samtidig ble det innbetalt avdrag for 10,8 milliarder kroner, omtrent det samme som i 2005. Utlånsmassen holdt 

seg dermed stabil i 2005 og 2006 på om lag 94,5 milliarder kroner. I samme periode har det vært en nedgang i 

antall lån på 9,8 prosent, og en økning i gjennomsnittslånet per kunde. Se side xx. 

 

Husbankrenta på vei opp 

Den flytende husbankrenta vil ligge på 3,9 prosent i andre kvartal 2007, en økning fra 3,5 prosent i kvartalet før. 

Nivået på 5-års fastrente i Husbanken i første kvartal 2007 ligger gjennomsnittlig 0,2 prosentpoeng høyere enn 

fastrentenivået ved utgangen av fjerde kvartal 2006. Forskjellen mellom fast og flytende husbankrente vil utgjøre 

vel ett prosentpoeng i første kvartal 2007. Se side xx. 

 

Flere ville ha fastrente i 2006  

Antall kunder som ville ha 5-års fastrente på husbanklånet økte med 62 prosent fra 2005 til 2006. I alt ble det 

inngått noe over 3 000 avtaler om 5-års fastrente i 2006. Pågangen var spesielt stor i dagene før årsskiftet, etter et 

innslag på TV2-nyhetene om gunstig fastrente i Husbanken. Se side xx. 

 

Lavere tap på personkunder 

Samlet brutto tap i 2006 var litt høyere enn tapet i det foregående året. Tap på personlige låntakere viser nedgang, 

mens tap på ikke-personlige låntakere har økt noe fra 2005. Med en markert nedgang i tilbakeføringer på tidligere 

tap, det vil si innganger på restkrav, har netto tap økt noe mer enn samlet brutto tap. Se side xx 

 

2  Innledning 

Den overordnede visjonen for boligpolitikken er at alle skal kunne bo godt og trygt. Innenfor denne visjonen er 

det satt opp fire boligpolitiske hovedmål med underliggende arbeidsmål. I tillegg er det ut fra behovet for en 

effektiv og brukerorientert statsforvaltning avledet et femte og mer administrativt mål for Husbankens 

virksomhet. 

 

Disposisjonen av kvartalsrapporten følger denne målstrukturen i kapitlene 3–6. Under hvert av de boligpolitiske 

målene inngår tallene for den delen av hver enkelt tilskudds- og låneordning som er tilordnet dette målet i 

analysen. Nærmere omtale av innretningen på de ulike ordningene er lagt til et eget vedlegg mot slutten av 

rapporten. 

 

Husbanken har også i oppgave å forvalte ordninger som har hovedmål innenfor andre sektorer eller hører inn 

under andre departementer enn Kommunal- og regionaldepartementet. Disse ordningene blir omtalt under kapittel 

7 ”Andre områder” i kvartalsrapporten. 

 

I hvert kvartal vil ett enkelt eller noen få temaer få en nærmere utdyping. I denne rapporten ser vi blant annet 

nærmere på effekten av to sentrale regelverksendringer de siste årene, overgangen fra oppføringslån og 

utbedringslån til grunnlån og overgangen til 20 prosent tilskuddsutmåling for boligtilskudd til utleieboliger. 
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3  Et godt fungerende boligmarked og en effektiv byggeprosess 

Å legge til rette for velfungerende boligmarkeder er et av hovedmålene i bolig- og bygningspolitikken. 

Husbankens rolle på dette området er hovedsakelig knyttet til rådgivning og kompetanseoverføring. 

 
Viktige arbeidsmål for Husbanken: 

 Informasjon og gjennomsiktighet i bolig- og byggemarkedet 

 Redusert vekst i byggekostnader gjennom økt produktivitet og forbedret kvalitet 

 God finansiering av boliginvesteringer i distrikter med lav panteverdi og høy kredittrisiko 

3.1 Situasjonen på bolig- og byggemarkedet 

 

Byggevirksomheten 

Den totale byggeaktiviteten holder seg fortsatt på et meget høyt nivå, og aktiviteten i 2006 har også økt noe 

sammenliknet med nivået året før. Samtidig ble det et nytt toppår for boligbyggingen. Det ble imidlertid registrert 

en nedgang i etterspørselen etter nye bygg og boliger mot slutten av året. Ordretilgangen for nye boligbygg gikk 

ned med 20 prosent fra 2. til 3. kvartal 2006, mens ordretilgangen for andre typer nybygg falt med 9 prosent i det 

samme tidsrommet. Likevel viste ordrereserven for nye bygg totalt en økning på 3 prosent. Det ble påbegynt 

bygging av i alt 9,1 millioner kvadratmeter bruksareal i boliger og andre typer bygg, og dette er en økning på vel 

7 prosent i forhold til 2005. 

 

I alt ble det igangsatt bygging av 33 314 boliger i 2006. Dette er det høyeste antallet siden 1982, da det ble 

påbegynt bygging av rundt 37 000 boliger. Den gjennomsnittlige størrelsen på de igangsatte boligene i 2006 – 

drøyt 123 kvm bruksareal – økte litt sammenliknet med året før. Drivkraften bak den høye boligbyggingen er 

først og fremst den sterke veksten i bruktboligprisene. Det har bidratt til at lønnsomheten ved å bygge nytt er blitt 

meget høy. Lav rente samtidig med synkende arbeidsledighet og vekst i husholdningenes inntekter er de viktigste 

forklaringsfaktorene bak den høye boligprisveksten de siste årene. Antall fullførte boliger har blitt redusert med 

rundt 1 000 i forhold til 2005. Totalt ble det fullført bygging av om lag 28 550 boliger i 2006. 

 

!!!FIGUR 3.1a INN HER – EN SPALTE 

Figur 3.1a Boligbygging i perioden
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Brutt ned på fylke er det registrert både økning og nedgang i boligbyggingen. Igangsettingen av nye boliger har i 

absolutte tall økt mest i Oslo. De største utbyggingsprosjektene i Oslo er Løren bydel hvor KS Selvaagbygg skal 

bygge 1 500 boliger fram til 2012, og utbyggingen på Tjuvholmen, hvor arbeidet med de første boligfeltene har 

startet opp. Oslo nådde likevel ikke helt opp på nivå med Rogaland, der det ble igangsatt bygging av nærmere 

4 600 boliger siste året (se figur 3.1b). Relativt sett var imidlertid oppgangen størst i Troms, som hadde en økning 

på 42 prosent i forhold til året før. Nordland og Oppland er de fylkene som har hatt den relativt største nedgangen 

i antall igangsatte boliger. I Nordland ligger Husbankens finansieringsandel på nærmere 60 prosent. 
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!!!Figur 3.1b inn her – enspalter 

Figur 3.1b Igangsatte boliger og Husbankens andel i 2006. 
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Boligkapitalen ligger nå på et historisk sett meget høyt nivå, også når en sammenlikner med inntektsnivået. 

Sammen med utsikter til høyere realrenter bidrar dette til å bremse både boligprisveksten og boliginvesteringene 

framover. Statistisk sentralbyrå venter en vekst i boliginvesteringene på noe under 6 prosent i 2006, mens veksten 

i 2005 var på hele 14,5 prosent. Framover regner byrået med en utflating i boliginvesteringene på om lag 90 mrd 

pr år i perioden 2007-2009. I Nasjonalbudsjettet er antall igangsatte boliger anslått til 28 000 i 2007. 

 

Aktiviteten i Husbanken  
En av Husbankens oppgaver er å sikre nødvendig boligforsyning i distriktene eller i områder med lave 

panteverdier. Husbanken har også en viktig funksjon med å bidra til redusert vekst i byggekostnadene gjennom 

økt produktivitet og forbedret kvalitet.  

 

Ved utgangen av 2006 hadde Husbanken fått inn søknader om grunnlån til oppføring av 6 853 nye boliger. Dette 

er en nedgang på 30 prosent i antall boliger i forhold til søknadene om oppføringslån og grunnlån til oppføring i 

2005. Tilbakegangen i antall prosjekter er imidlertid noe mindre, og dette skyldes blant annet at eneboligene 

utgjør en relativt større andel av søknadsmassen i 2006. 

 

Det ble i alt godkjent søknader om husbanklån til oppføring av 6 665 nye boliger i 2006, og dette er 18 prosent 

færre enn i 2005. Antall godkjente prosjekter gikk ned 10 prosent i forhold til året før. Samtidig med at den 

gjennomsnittlige prosjektstørrelsen har gått ned, har andelen leiligheter i blokk falt fra 50 prosent i 2005 til 46 

prosent i 2006. Husbankens andel av den totale igangsettingen i landet, som totalt lå rundt 25 prosent i 2005, har 

falt ytterligere til vel 20 prosent i 2006. I tillegg har Husbanken i 2006 gitt tilsagn om kompetansetilskudd for om 

lag 3,2 mill. kroner til 15 prosjekter under hovedmålgruppen vanlig boligforsyning. 

 

Brutt nede på fylke lå Husbankens andel av igangsettingen klart høyest i Nordland, Finnmark og Aust-Agder, 

men også Hedmark og Telemark ligger godt over landsgjennomsnittet. Dette er fylker med store landdistrikter og 

som samtidig har bruttoinntekt per innbygger blant de laveste i landet i følge likningsdata fra 2005. Spesielt i 

Nordland, hvor husbankens finansieringsandel er høyest (60 prosent), er det en tendens til at enkelte banker 

vegrer seg mot å gi lån på grunn av høy kredittrisiko. Noen kommuner i landsdelen har derfor tatt til orde for en 

egen ordning for utkantene som kan bidra til økt sikkerhet for privatbankene til å kunne gi lån. 

 

Utviklingen i regionene 

I Region Øst har det vært en nedgang på 40 prosent i tilsagn om lån til oppføring og utbedring av boliger fra 2005 

til 2006. Det meste av dette skyldes nedgang i antall boliger med grunnlån til utbedring. Det er flere årsaker til 

denne nedgangen. Et tydelig moment er at bankene utvikler finansieringsprodukter med historisk stor fleksibilitet 

både med hensyn til løpetid og avdragsfri periode. Antall boliger med grunnlån til oppføring gikk ned med 16 

prosent i denne regionen fra 2005 til 2006. 
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I Region Sør er interessen for husbanklån ulikt fordelt mellom nord og sør i regionen. I Agder-fylkene omsettes 

nye selveierleiligheter i stor grad gjennom eiendomsmeglere som samarbeider med utbyggerne i hele 

prosjektfasen. Husbanken er i begrenset grad med på dette. I Vestfold og Buskerud blir Husbanken derimot i stor 

grad involvert i utbyggingsprosjekter, både når det gjelder leiligheter og rekkehus/eneboliger. Boligbyggelagene 

står for en stor del av utbyggingen i denne delen av regionen og de lokale utbyggerne vurderer 

kvalitetsbetingelsene i grunnlånet som gunstige i forhold til kjøperne. I alt var det en nedgang på 21 prosent i 

antall boliger med grunnlån i Region Sør fra 2005 til 2006.  

 

I Region Vest er etterspørselen etter lån noe lavere enn forventet. Spesielt har Husbanken mottatt få søknader fra 

lokale boligbyggelag, både når det gjelder nybygging og utbedring. Private banker i regionen kan tilby en 

vesentlig lengre løpetid på lån enn det Husbanken tilbyr. Sammenlignet med 2005 godkjente Husbanken 11 

prosent færre boliger for grunnlån til oppføring i denne regionen i 2006. 

 

I Region Midt-Norge finansierer Husbanken om lag 20 prosent av totalt registrerte igangsatte boliger, og det er 

omtrent på nivå med gjennomsnittet for landet som helhet i 2006. En stor andel av lånesøknadene i denne 

regionen, i alt 46 prosent, kom fra Møre og Romsdal i 2006. I alt godkjente Husbanken 39 prosent færre boliger 

for grunnlån til oppføring i denne regionen i 2006 sammenlignet med 2005. 

 

I Region Bodø nådde boligbyggingen nye høyder i siste kvartal 2006. Store prosjekter ble satt i gang, spesielt i 

byer og større tettsted. Mange av disse prosjektene blir finansiert i private banker. I Hammerfest-regionen har 

Husbanken opplevd meget stor interesse for grunnlån både til oppføring og utbedring i 2006. I alt godkjente 

Husbanken omtrent like mange boliger for grunnlån til oppføring i den nordligste landsdelen i 2006 som i 2005. 

 

Boligprisene 

Den lange, kraftige oppgangen i boligprisene ble ytterligere forsterket i 2006. Boligprisene lå ved siste årsskiftet 

gjennomsnittlig nesten 17 prosent høyere enn ved forrige årsskiftet. Prisveksten var klart størst for leiligheter 

(19,7 prosent), mens den lå på 18 prosent for småhus og vel 15 prosent for eneboliger (se figur 3.1c). Prisene øker 

mest i Stavanger, Bergen og Trondheim. Fra fjerde kvartal i 2005 til fjerde kvartal i 2006 steg boligprisene i disse 

byene med over 21 prosent i gjennomsnitt.  

 

!!!Figur 3.1c  inn her – enspalter 
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Den lave formidlingstiden, det vil si tiden fra en eiendom blir lagt ut for salg til den er registrert som solgt, viser 

at temperaturen i boligmarkedet fortsatt er høy. I desember var formidlingstiden gjennomsnittlig 25 dager mot 35 

dager i desember 2005. I Oslo, Bergen og Stavanger blir boligene omsatt raskest. I Bergen var formidlingstiden 

bare 16 dager i desember.  

 

Renteutviklingen 
I fjerde kvartal 2006 ble styringsrenten til Norges Bank satt opp med 0,25 prosentpoeng ved to anledninger – til 

3,25 prosent fra 2. november og videre opp til 3,5 prosent fra 14. desember. Renten har i flere år ligget vesentlig 
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lavere enn hva Norges Bank anser som et nøytralt nivå. Norges Bank legger til grunn at renten vil fortsatt økes i 

små og ikke hyppige skritt. Den makroøkonomiske utviklingen er preget av en rask vekst i sysselsettingen, og 

arbeidsledigheten har falt markert. Det er tegn til at lønnsveksten tar seg opp, og det er forventninger om 

tiltakende prisstigning. Konsumprisindeksen (KPI) steg således med 2,3 prosent fra 2005 til 2006, mot en 

årsvekst på 1,6 prosent i 2005.  

 

Markedsrenten på boliglån lå i desember gjennomsnittlig på rundt 4,9 prosent for lån innenfor 60 prosent av 

panteverdien og var om lag 5,3 prosent for lån innenfor 80 prosent. Boliglånsrenten har steget med 1,5 

prosentpoeng siden bunn-nivået i mars/april 2004, mens styringsrenten til Norges Bank har steget med 1,75 

prosentpoeng i det samme tidsrommet. Det indikerer at økte innlånsrenter ikke automatisk slår ut i høyere 

utlånsrente på grunn av skjerpet konkurranse mellom bankene. 

 

Flytende rente på vei opp – små bevegelser i fastrenten 
Husbanken fastsatte den flytende renten til 3,3 prosent for fjerde kvartal 2006, og dette er 0,4 prosentpoeng over 

nivået i det foregående kvartalet. Den flytende husbankrenten lå dermed om lag 1,5 prosentpoeng under 

markedsrenten på boliglån i fjerde kvartal 2006 (se figur 3.1d). I virkeligheten er ikke denne rentedifferansen fullt 

så stor. Statistikken over markedsrenten (Cicero-renten) opererer med effektiv rente, mens husbankrentene er 

nominelle. 5-års fastrente til Husbanken var 4,5 prosent i oktober og november, og den gikk litt ned til 4,4 prosent 

i desember. Bevegelsene i fastrentene var mindre enn for den flytende renten. Fastrenten med 3 års bindingstid lå 

bare 0,1 prosentpoeng under 5-årsrenten i fjerde kvartal 2006. 

 

!!!Figur 3.1d  inn her – enspalter 
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1998–4. kvartal 2006

 
 

Finansdepartementet har beregnet den effektive renten på statskasseveksler i fjerde kvartal 2006 til 3,4 prosent. 

Dermed vil den flytende husbankrenten bli 3,9 prosent i andre kvartal 2007, en økning fra 3,5 prosent i kvartalet 

før. Renten på 5-års fastrente i Husbanken i første kvartal 2007 ligger gjennomsnittlig 0,2 prosentpoeng høyere 

enn nivået ved utgangen av fjerde kvartal 2006. Forskjellen mellom fast og flytende husbankrente vil utgjøre vel 

ett prosentpoeng i første kvartal 2007. 

 

3.2 Byggekostnader 

 

Byggekostnadsprogrammet 
Svak produktivitet og lite effektive byggeprosesser gir dyrere boliger og bygg enn nødvendig. Derfor ble det 

femårige Byggekostnadsprogrammet, som er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet og 

bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen (BAE-rådet) etablert i 2005. Både Statens bygningstekniske etat og 

Husbanken bidrar til programmet. 
 

Mer enn 80 ulike virksomheter deltar i prosjektene. På programkonferansen 20. november 2006 ble 26 av 

prosjektene presentert for alle deltakerne i programmet. De største prosjektene har som formål å redusere 

byggefeil og øke produktiviteten. Førstnevnte gjelder for eksempel prosjektet “Veien til riktig utførte bygg”, 
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mens prosjektet “Industrialisering av boligproduksjon” naturlig nok skal bidra til økt produktivitet og reduserte 

kostnader innenfor boligbyggingen. Disse prosjektene og 11 andre skal etter planen ferdigstilles i 2007. Det er 

stor aktivitet i prosjektene, og det er en utfordring for flere å holde framdriften i en periode hvor næringen går på 

høygir. Mot slutten av 2007 vil det bli lagt opp til en ny søkerunde om støtte for 2008 og 2009. 

 

Byggekostnadsindeksen til SSB viser siste året en stigning på 3,5 prosent for eneboliger og 4,3 prosent for 

leiligheter i blokk. Dette er en moderat oppgang på 0,2 -0,3 prosentpoeng i forhold til tallene for 2005, men 

veksten i byggekostnadene er svært moderat i forhold til utviklingen i boligprisene landet sett under ett. 

Utviklingen i byggekostnadene for boliger godkjent for husbanklån er omtalt i avsnittet under. 

  

Stabile prosjektkostnader i nye husbankprosjekter 

De gjennomsnittlige prosjektkostnadene per bolig med grunnlån til oppføring var nærmere 1,8 mill. kroner i 2006 

(se figur 3.2a), og økte bare ubetydelig i forhold til året før. At gjennomsnittskostnadene per bolig holdt seg 

omtrent uendret, skyldes i hovedsak at boligene godkjent for grunnlån i 2006 hadde noe lavere gjennomsnittsareal 

enn året før. 

 

Gjennomsnittlig bruksareal for nye boliger med godkjenning for grunnlån til oppføring var 80 kvadratmeter i 

2006. Det er 4 kvadratmeter mindre enn gjennomsnittet for boligene som ble godkjent for lån til oppføring året 

før. Gjennomsnittsarealet for eneboligene – 138 kvadratmeter i 2006 – har økt med 7 kvadratmeter, mens 

gjennomsnittsarealet for leiligheter i blokk viser en nedgang på omtrent samme nivå. Blokkleiligheter er den helt 

dominerende hustypen som blir finansiert gjennom Husbanken. 

 

Til sammenlikning var gjennomsnittsarealet for alle igangsatte boliger 123 kvadratmeter per fjerde kvartal 2006, 

altså vel 40 kvadratmeter mer enn for boliger med grunnlån fra Husbanken. Gjennomsnittsarealet for alle 

igangsatte eneboliger i landet var nærmere 200 kvadratmeter i 2006. 

 

!!!Figur 3.2a  inn her – enspalter 
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Figur 3.2a Grunnlån til oppføring: Prosjektkostnader og 

bruksareal pr. 31.12  2005 og 2006

 
 

I 2006 lå den gjennomsnittlige låneutmålingen for boliger med grunnlån til oppføring på 78 prosent, mot en 

tilsvarende låneutmåling på 73 prosent for boliger som fikk oppføringslån eller grunnlån til oppføring i 2005. 

Grunnlånet blir utmålt i forhold til de faktiske prosjektkostnadene, og skal som hovedregel ligge på inntil 80 

prosent av prosjektkostnadene eller den salgsprisen Husbanken godkjenner. 

 

!!!EGEN TEKSTBOKS MED GRÅ BAKGRUNN 

Effekter av gjennomførte regelverksendringer 

 

I løpet av de siste årene har Husbanken gjennomført til dels omfattende regelverksendringer. I denne 

artikkelen ser vi på effektene av to sentrale endringer. Den ene er overgangen fra oppføringslån og 
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utbedringslån til grunnlån og den andre er overgangen til 20 prosent tilskuddsutmåling for boligtilskudd 

til utleieboliger. 

 

Husbankens grunnlån ble innført med virkning fra og med andre halvår 2005 og erstattet de tidligere ordningene 

oppføringslån, utbedringslån og startlån til kjøp av utleieboliger. Husbanken stiller krav om at boliger som 

finansieres med det nye grunnlånet skal ha definerte kvaliteter innen universell utforming eller miljø og energi. I 

områder med lav pantesikkerhet kan disse kvalitetskravene fravikes. Låneutmålingen for grunnlån settes som 

hovedregel til 80 prosent av kostnadene ved boligen, mens den i gjennomsnitt var noe lavere for de tidligere 

låneordningene. 

 

Grunnlån til kjøp av utleieboliger gis ofte i kombinasjon med boligtilskudd. Fra og med 2005 skulle 

tilskuddsutmålingen per prosjekt i gjennomsnitt ikke overstige 20 prosent av kostnadene. I praksis innebærer dette 

at man i så godt som alle prosjekter har lagt seg på en tilskuddsutmåling på 20 prosent. Ved bruk av grunnlån til 

utleieboliger for vanskeligstilte grupper kan avdragstiden settes til 50 år. 

 

Fra oppføringslån og utbedringslån til nytt grunnlån 

I samme periode som låneordningene i Husbanken ble lagt om, har både kredittmarkedet og boligmarkedet endret 

seg. Det er derfor vanskelig å isolere de rene effektene av regelverksendringene.  

 

!!!Figur  3.x2  inn her – enspalter 
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Figur 1 Utvikling i Husbankens finansieringsandel

1998 - 2006

 
 

Som tabell 1 og figur 1 viser, har Husbanken etter 2002 hatt en fallende finansieringsandel. Denne andelen er her 

definert som nye boliger godkjent av Husbanken i forhold til igangsatte boliger i landet som helhet, og nye 

boliger med utbetalt lån fra Husbanken i forhold til fullførte boliger i landet som helhet. I denne perioden har 

byggeaktiviteten målt både ved igangsatte og fullførte boliger økt sterkt, samtidig som Husbankens utlånsrammer 

har vært noenlunde konstante. 

 

!!!Tabell  3.x2  inn her – enspalter 
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T abell 1  Igangsatte og fullførte boliger 1998 - 2006
1

Igangsatt

SSB

G odkjent

Husbanken

Husbank-

andel

Fullfø rt

SSB

Utbeta lt

Husbanken

Husbank-

andel

1998 19 646 10 914 56 20 659 10 414 50

1999 20 492 12 320 60 19 892 9 423 47

2000 23 550 13 301 56 19 534 9 733 50

2001 25 266 14 245 56 23 400 10 628 45

2002 22 980 15 060 66 21 744 11 337 52

2003 23 177 11 328 49 21 405 9 800 46

2004 29 999 10 363 35 23 609 7 198 30

2005 31 608 8 138 26 29 486 8 258 28

2006 32 762 6 665 20 28 455 6 638 23

1)  I ta llene for H usbanken er nye om sorgsboliger ink ludert. D ette ford i d isse inngår i SSBs ta ll.

Igangsatte boliger Fullfø rte boliger

 
 

Med generelle kostnadsøkninger som innebærer mer lån til den enkelte bolig, alt annet likt, innebærer dette at 

finansieringsandelen må gå ned. Innføring av 80 prosent låneutmåling fra og med andre halvår 2005 bidrar til å 

forsterke dette. I et boligpolitisk perspektiv er det imidlertid viktig å være oppmerksom på det hovedsakelig er i 

perioden før igangsetting at Husbanken kan påvirke utbyggerne slik at boligene får de kvalitetene som er 

ønskelig. Om en kjøper av en utbyggerbolig med tilsagn om husbankfinansiering faktisk velger å finansiere 

kjøpet med lån i Husbanken er ikke av vesentlig betydning, siden boligen vil være oppført med ønskede kvaliteter 

dersom Husbanken har godkjent prosjektet. 

 

Grunnlånet har et sterkere kvalitetsfokus enn de tidligere ordningene oppføringslån og utbedringslån, siden 

kvalitet nå er en forutsetning for å få lån. Det ble tidligere gitt lånetillegg til oppføringslånet dersom boligen 

tilfredsstilte kravene til visse kvaliteter. Viktige kvaliteter som livsløpsstandard, besøksstandard og helse miljø og 

sikkerhet ble oppnådd gjennom lånetillegget. Tabell 2 viser hvor stor andel av nye boliger med godkjenning om 

lån fra Husbanken som har ulike kvaliteter. I tabellen er de viktigste kvalitetene innen universell utforming og 

miljø tatt med. En nøyaktig sammenlikning mellom grunnlån og oppføringslån er imidlertid vanskelig å få til 

dersom man ser bort fra livsløpsstandard og besøksstandard. Dette skyldes at de fleste tilleggskvalitetene som 

måtte være til stede for å oppnå lånetillegg, innholdsmessig skiller seg fra de kvalitetene som nå må oppnås for å 

få grunnlån. 

 

!!!Tabell  3.x3  inn her – to spalter 

 

Tabell 2 Sam m enlikning av de viktigste kvalitetene for grunnlån og oppføringslån
1, 2

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Boliger i a lt 9 450 8 138 6 665 7 613 6 441 5 472 3 409 3 674 3 384 910 563 501 - 569 3 484 6 509 3 648 -

O ppføringslån 9 450 5 977 - 7 613 4 691 - 3 409 2 423 - 910 374 - - - - 6 509 3 648 -

G runnlån oppføring - 2 161 6 665 - 1 750 5 472 - 1 251 3 384 - 189 501 - 569 3 484 - - -

Andeler i a lt 100 100 100 81 79 82 36 45 51 10 7 8 - 7 52 69 45 -

O ppføringslån 100 100 - 81 78 - 36 41 - 10 6 - - - - 69 61 -

G runnlån oppføring - 100 100 - 81 82 - 58 51 - 9 8 - 26 52 - - -

1) En og sam m e bolig kan ha flere kvaliteter

2) Andre kvaliteter enn de som  er m ed i tabellen inngår i sum tallet "Boliger m ed kvaliteter"

3) T iltak  innen helse, m iljø og sikkerhet om fatter bedre innek lim a, redusert belastning på naturen, redusert energiforbruk , energifleksib ilitet, enk lere utvidelse og om legging av elek trisk

      anlegg ved behov, tilrette legging for ny inform asjons- og kom m unikasjonsteknologi, øk t sikkerhet m ot brann og tyveri sam t økt botrygghet.

Energisparing

Helse, m iljø  og

sikkerhet
3

Utvalgte kvaliteter

Boliger i a lt 

Boliger m ed kvaliteter

i a lt L ivs løpsstandard Besøksstandard

 
 

Som det framgår av tabell 2, kan det synes som det er en økt andel av boligene som nå har livsløpsstandard i 

forhold til tidligere, mens andelen boliger som har en eller annen form for kvalitet er nokså stabil. I 2006 hadde 

litt over halvparten av boligene en eller annen form for energisparing. Nesten sju av ti boliger med oppføringslån 

hadde i 2004 tilleggskvaliteter innen helse, miljø og sikkerhet. Hvor mye av dette som var energisparingstiltak, 

vet vi imidlertid ikke. Dagens krav til miljø- og energikvaliteter er imidlertid betydelig skjerpet i forhold til 

tidligere, så selv om lånetillegget også var et effektivt virkemiddel for å oppnå kvaliteter i boligene, innebærer 

dagens krav en markert heving av nivået på miljø- og energikvalitetene i husbankboliger. 

 

Gjennomsnittlig låneutmåling i prosjekter uten lånetillegg var i 2004 på 54 og 64 prosent for henholdsvis 

enkeltpersoner og utbyggere. I prosjekter med lånetillegg var gjennomsnittlig låneutmåling for enkeltpersoner 63 

prosent og for utbyggere 71 prosent. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at dette baserer seg på rene 

gjennomsnittsbetraktninger. Enkelte tilleggskvaliteter utløste større lånetillegg enn andre. Rentesatsen Husbanken 

tilbyr er lik uansett grad av låneutmåling. Kombinasjonen av dette og 80 prosent låneutmåling som standard 
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dersom viktige kvalitetskrav oppfylles, gjør at grunnlånet har større konkurranseevne og dermed er et mer 

effektivt virkemiddel med tanke på å framskaffe boliger med gode kvaliteter enn det tidligere oppføringslånet 

med lånetillegg. 

 

Dagens regelverk innebærer også en forenkling av saksbehandlingsprosessen. Denne effekten forsterkes 

ytterligere av at Husbanken har inngått intensjonsavtaler med flere av de største utbyggerne. 

Konkurransesituasjonen på lånemarkedet har imidlertid endret seg de siste årene. Det er relativt lett å få lån i 

private banker siden pantsikkerhet og betjeningsevne anses å være god. I tillegg er det også vanlig å finansiere 

kjøp av andre kapitalgjenstander der lånet sikres med pant i bolig. Retningslinjene for husbanklånet gir ikke rom 

for dette. Nye låneprodukter har også gjort sitt inntog i markedet. Som eksempel kan nevnes 50 års løpetid, svært 

lang avdragsfri periode og ulike former for fordelsprogrammer. Mange utbyggere ønsker også å forholde seg til 

kun en bank, det vil si den banken der de også får byggelån. 

 

Legges de siste årenes kostnadsøkninger og godkjenningsbeløp til grunn, vil Husbanken godkjenne rundt 5 800 

boliger i 2007 og rundt 5 100 boliger i 2008. I nasjonalbudsjettet for 2007 legges det opp til en igangsetting på om 

lag 28 000 boliger i 2007. SSBs prognoser antyder en nedgang i boliginvesteringene på 0,6 prosent fra 2007 til 

2008. Legges dette til grunn for endret igangsetting fra 2007, får vi en igangsetting i 2008 på 27 800 boliger. 

Dette vil i så fall gi en husbankandel på 21 prosent i 2007 og 18 prosent i 2008. Dermed vil andelen av igangsatte 

boliger med ønskede kvaliteter bli gradvis redusert dersom ikke Husbankens påvirkning gjennom informasjon og 

samarbeid med aktørene i bransjen fører til at disse kvalitetene blir realisert i markedet. 

 

Ved omleggingen i 2005, ble det også en forutsetning at boliger med grunnlån til utbedring skulle ha kvaliteter 

innen universell utforming eller miljø. I 2006 ble 1 881 boliger godkjent for grunnlån til utbedring, mot 5 887 

boliger med utbedringslån i 2005 og 6 821 boliger i 2004. Det er liten tvil om at nedgangen skyldes de skjerpede 

kvalitetskravene. Den gamle ordningen med utbedringslån var spesielt rettet mot borettslag og sameier, mens 

grunnlån til utbedring kan søkes av alle. Dette burde bidra til å veie noe opp for effekten av regelverksendringen, 

men det er mulig dette er lite kjent i markedet. 

 

I 2006 var 20 prosent redusert energibehov den vanligste kvaliteten i boliger med grunnlån til utbedring. 

Livsløpsstandard var nest mest vanlig. Det kan tenkes at det vurderes slik at de økte kostnadene en relativt 

omfattende ombygging som for eksempel livsløpsstandard innebærer, i de fleste tilfeller ikke svarer seg, og at 

grunnlån til utbedring derfor anses som uaktuelt. Dette bekreftes av signaler fra boligbyggelagene som tyder på at 

borettslag og sameier ikke ønsker å utbedre mer enn strengt tatt nødvendig, og at avgjørelsen om hvor omfattende 

utbedringer som skal gjøres, foretas relativt tidlig i prosessen. Tilskudd til tilstandsvurdering har også opplevd en 

markert nedgang siden 2004, og da særlig tilstandsvurdering trinn II som er en mer detaljert undersøkelse. 

 

Redusert tilskuddsutmåling til utleieboliger 

I 2004 var gjennomsnittlig tilskuddsutmåling til utleieboliger på 27 prosent, mens den i 2005 var på 21 prosent og 

i 2006 på 20 prosent. Formålet med å senke tilskuddsgrensen til 20 prosent av kostnadene for utleieboliger var å 

spre tilskuddet på flere boliger, en overgang fra investeringsstøtte til konsumentstøtte. I alt 100 mill. kroner ble 

overført fra boligtilskuddet til utleieboliger til bostøtte med virkning fra budsjettåret 2005.  

 

Gjennomsnittlig antall utleieboliger med boligtilskudd fra Husbanken var for årene 2002–2004 på 1 135 boliger 

per år. I 2005 var antallet 1 590 boliger, men nærmere 1 000 av disse var i utbedringsprosjekter i Oslo med svært 

lave tilskudd. I 2006 ble det gitt tilskudd til 735 utleieboliger, noe som er en nedgang på 35 prosent i forhold til 

gjennomsnittet for årene 2002–2004. Det er naturlig å se nedgangen i sammenheng med omleggingen til lavere 

tilskuddsutmåling, selv om det er en økning mellom 2005 og 2006 om man holder de utbedrede boligene i Oslo i 

2005 utenfor. Det kan derfor tenkes at markedsaktørene er i ferd med å tilpasse seg den lavere 

tilskuddsutmålingen. 

 

Investeringskostnaden målt ved låneopptak og egenkapital øker når tilskuddsandelen går ned dersom alt annet er 

likt. Dette gjelder selv om det gis lån med 50 års løpetid. Selv om de månedlige utgiftene knyttet til å betjene et 

lån med 50 års løpetid er lavere enn for et lån med 30 års løpetid, vil de totale kostnadene knyttet til lånet være 

større. Et lån med lengre løpetid binder også opp likviditet i en lengre periode. 

 

Sett fra kommunens side, vil altså en lavere tilskuddsandel være uheldig. Det forutsettes her at en høyere 

tilskuddsandel ikke er kostnadsdrivende. For eksempel sier Husleielovens § 4-1 at utleier ikke kan kreve en leie 

som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på 
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liknende avtalevilkår. Dette innebærer at dersom kostnadene knyttet til eie og drift av en utleiebolig overstiger 

markedsleia i urimelig grad, kan ikke disse kostnadene veltes over på leietaker. I slike tilfeller må kommunen 

dekke gapet mellom markedsleie og kostnader. Dette gapet vil i tilfeller som nevnt over, være større jo lavere 

tilskuddsandel. 

 

!!!Tabell  3.x4  inn her – enspalter 

 

T abell 3  L eieberegning for ulike tilskuddsandeler

for en  bolig  i O slo på 54 kvm

20 % 30 % 40 %

Finansiering

Prosjektkostnad 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Tilskudd 300 000 450 000 600 000

Lån 1 200 000 1 050 000 900 000

Leieberegning

Nedbetaling lån, pr år
1 60 756 53 208 45 660

Forv., drift og vedl.
2 13 500 13 500 13 500

Husle ie 74 256 66 708 59 160

Husle ie pr m åned 6 188 5 559 4 930

1) 50 års løpetid, 4,5%  rente, 12 term iner pr. år, term ingebyr 30 k roner

2) B eregnet ut fra en årlig  FD V -kostnad på 250 k r pr kvm

Tilskuddsandel

 
 

Eksemplene i tabell 3 viser effekten på husleia for ulike tilskuddsandeler for en bolig som koster 1,5 mill. kroner. 

Avhengig av nivået på markedsleia, vil eventuelt kommunen måtte dekke differansen mellom husleiene i tabell 3 

og markedsleia. Tabell 4 viser et utdrag fra leiemarkedsundersøkelsen for 2006 for ulike geografiske soner for tre 

ulike intervaller for boligareal. 

 

!!!Tabell  3.x5  inn her – enspalter 

 

Tabell 4 Leiem arkedsundersøkelsen 2006

30-49 kvm 50-79 kvm 80-99 kvm

O slo og Bæ rum 5 013 6 520 8 212

Resten av Akershus 4 282 5 063 5 612

Storbyer utenom  O slo 4 108 5 041 6 085

Sm åbyer 3 652 4 451 4 989

Tettbygd strøk 3 166 3 954 4 238

Spredtbygd strøk : 3 225 3 513

Tegnfork laring: ":" betyr at ta ll ikke kan offentliggjøres

G jennom snittlig m ånedlig le ie

 
 

Boligen i eksempelet i tabell 3 ligger i den nedre delen av intervallet 50-79 kvadratmeter. Selv med 20 prosent 

tilskuddsutmåling burde prosjektet være selvfinansierende i Oslo og Bærum. Det er imidlertid et åpent spørsmål 

om i hvilken grad vanskeligstilte er i stand til å betale en slik husleie. Bostøtte vil kunne bidra til dette. For resten 

av landet er dette mer tvilsomt. 

 

Boligen i eksempelet over koster i overkant av 27 600 kroner per kvadratmeter. I andre deler av landet vil man 

normalt få en større bolig for samme pris. Dette innebærer at det også i andre deler av landet vil være mulig å 

framskaffe boliger med en tilskuddsandel på 20 prosent der det ikke er nødvendig at kommunen dekker 

differansen mellom den beregnede husleien i boligen og markedsleie. Kostnaden knyttet til forvaltning, drift og 

vedlikehold vil imidlertid øke for større boliger slik den er beregnet i tabell 3. 

 

Som nevnt i avsnittet om grunnlån, har det vært en sterk økning i boligprisene de siste årene. Dette kan medføre 

at eiere og utbyggere velger å selge fremfor å leie ut, fordi gevinsten ved salg er høyere enn inntektene fra 

utleievirksomhet. Videre fører økte priser også til at investeringen per bolig blir høyere for kommunen. Ved 

konstante investeringsrammer over tid, medfører dette færre boliger. 

 

4 Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 
Husbanken skal gjennom sin virksomhet sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å 

gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet. 
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Viktige arbeidsmål for Husbanken: 

 Personer med svak økonomi skal kunne etablere seg i bolig 

 Forebygge og bekjempe bostedsløshet 

 Flyktninger skal kunne etablere seg i egen bolig og få en videre god boligkarriere 

 Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig 

De viktigste virkemidlene Husbanken har for å nå disse målene, er: 

 Bostøtte til husstander med svak økonomi 

 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger 

 Startlån til unge og vanskeligstilte 

 Grunnlån til utleieboliger 

 Kompetansetilskudd 

 Informasjon og rettledning 

 

Å bo godt og trygt er en nødvendig forutsetning for å kunne delta på samfunnets ulike arenaer på lik linje med 

andre. En god boligpolitikk er derfor en helt sentral del av en god velferdspolitikk. Gjennom aktiv veiledning, 

kompetansebygging og forvaltning av de boligøkonomiske virkemidlene har Husbanken en viktig rolle som 

tilrettelegger for kommunenes boligsosiale innsats. Husbankens regionkontorer legger også stor vekt på et godt 

lokalt samarbeid med offentlige etater, interesseorganisasjoner og andre aktører, slik at den statlige 

virkemiddelbruken rettet mot kommunene samordnes på en god og effektiv måte. 

 

Mer i bostøtte til færre husstander  

Bostøtten er det viktigste statlige virkemiddelet for å sikre at husstander som har skaffet seg en egnet bolig skal 

kunne holde på den. I løpet av 2006 fikk til sammen 121 592 husstander utbetalt bostøtte i en eller flere terminer, 

og det var omtrent 5 prosent færre enn i 2005. Den samlede utbetalingen av bostøtte økte med 8 prosent til 2,2 

milliarder kroner i samme periode. Gjennomsnittshusstanden i bostøttesystemet hadde en samlet årsinntekt på noe 

over 108 000 kroner i 2006, mot nærmere 103 000 kroner i 2005. Samtidig økte den gjennomsnittlige 

bostøtteutbetalingen fra 1 600 kroner til rundt 1 730 kroner i måneden i 2006.  

 

Regelverket for bostøtten ble endret på noen sentrale punkter fra 2005 til 2006. Kravet om at boligen må være 

over 40 kvadratmeter ble fjernet for mottakere som søkte om bostøtte på grunnlag av yrkesskadeerstatning, 

langvarig sosialhjelp eller ulike midlertidige trygdeytelser. Fra 2006 gjelder arealkravet dermed kun varig 

trygdede og pensjonister med inntekt over minstepensjon tillagt 30 prosent. Samtidig ble boutgiftstaket økt med 

10 000 kroner per år for alle mottakere i storbyene, og i tillegg ble de ulike satsene i bostøtte regelverket justert 

for alle gruppene i ordningen. 

 

Endringene i regelverket som er nevnt over førte isolert sett til at flere husstander fikk rett til bostøtte i 2006, og at 

bostøttebeløpet øker gitt at de andre faktorene som påvirker husstandens boligøkonomi er uendret. Når antall 

bostøttemottakere likevel gikk noe ned, skyldes dette i hovedsak en kombinasjon av den gode inntektsveksten de 

siste årene, som også kommer en del av bostøttemottakerne til gode, og helårseffekten av at Husbanken legger 

mer oppdaterte inntektsopplysninger til grunn for vedtaket om bostøtte. 

 

Av de i alt 149 700 husstandene som søkte om bostøtte i 2006, fikk 28 100 avslag på søknaden. Noe over 

halvparten av avslagene skyldes for høy inntekt eller at forholdet mellom boutgifter og inntekt ikke gir 

støtteberettigelse. Noe over 7 477 husstander klaget på vedtaket, og Husbanken behandlet 7 121 klager i 

kalenderåret. 

 

!!!TABELL 4a INN HER – EN SPALTE 

 

T abell 4a . B ehandlede klager på vedtak om  bostøtte 2006

Antall Beløp

husstander (m ill. kr)

Tota lt anta ll behandlede k lager 7 121

Avslått 1  325

G itt m edhold 5 796 32,9

 -T il e ldre, u føre og etterla ttepensjonis ter 1 965 9,3

 -T il barnefam ilier m .fl. 3  831 23,6  
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Hovedgrunnen til at folk klager på bostøttevedtaket er at de mener at feil opplysninger er lagt til grunn ved 

behandling av søknaden. Husstanden kan for eksempel ha hatt en nedgang i inntekt som det ikke er tatt hensyn til. 

Antallet klager har ligget mellom 7 000 og 8 000 per år de siste årene, mens andelen av klagene som blir innvilget 

er økt fra 62 til 82 prosent siden 2005. Den høye andelen innvilgede klager skyldes i hovedsak at nødvendig 

dokumentasjon som ikke forelå fra søkerne ved det opprinnelige vedtaket er blitt fremlagt i forbindelse med 

klagebehandlingen. 

Færre startlån og boligtilskudd fra kommunene i 2006 

Færre unge og vanskeligstilte hadde behov for hjelp fra kommunen til etablering i egen bolig i fjor. Rapportene 

fra kommunene viser at 6 532 hustander med unge og vanskeligstilte fikk utbetalt startlån i 2006, en nedgang på 

13 prosent sammenlignet med endelige tall for 2005. Samtidig fikk 1 660 husstander boligtilskudd fra 

kommunene til etablering i egen bolig, og det var 8 prosent færre enn de endelige tallene for året før. Nedgangen i 

forhold til 2005 er jevnt fordelt over hele landet.  

 

Tallene for boligtilskudd og startlån i 2006 er basert på kommunenes rapporteringer ved inngangen til mars 2007. 

På dette tidspunktet var det kun noen mindre kommuner som ikke hadde rapportert om bruken av startlån i 2006. 

Til nå har kommunene meldt om utbetalinger av startlån på nærmere 3,1 mrd. kroner i 2006, av en samlet 

tildeling fra Husbanken på noe over 3,3 mrd. kroner. Kommunenes rapporterte utbetalinger av boligtilskudd til 

enkeltpersoner er oppe i 274 mill. kroner, av en ramme på 290 mill. kroner. Startlån var en prioritert låneordning 

for Husbanken i 2006, og kommunene fikk de midlene det var behov for. 

 

!!!Figur 4a INN HER – EN SPALTE 

Figur 4a. Startlån og boligtilskudd fra kommunene 
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Startlånkundene er unge, kvinner og barnefamilier 

På samme måte som i tidligere år, innvilget kommunene mer enn halvparten av startlånene til førstegangs 

boligetablering også i 2006. Som en følge av dette er mottakerne av startlån er relativt unge. I 2006 var 45 prosent 

av mottakerne under 35 år, mens flertallet var under 40 år. Kun 6 prosent av dem som fikk startlån var 60 år eller 

eldre. 

 

Enslige med og uten barn utgjorde 66 prosent av alle mottakerne av startlån i 2006. Barnefamiliene sett under ett - 

både enslige og andre - utgjorde nær halvparten av lånemottakerne. 57 prosent av dem som sto oppført som 

hovedsøker av startlån i 2006, var kvinner. 

 

Rundt halvparten av husstandene som har fått utbetalt startlån, har en samlet brutto årsinntekt under 300 000 

kroner. I denne bruttoinntekten inngår statlig bostøtte. Tre av fire startlån blir brukt til kjøp av en brukt bolig. Et 

gjennomsnittlig startlån til kjøp var på rundt 530 000 kroner i 2006, og det utgjorde 54 prosent av den 

gjennomsnittlige kjøpekostnaden på noe under en million kroner.  

 

Spissing mot mer vanskeligstilte husstander 

Gjennomsnittlig lånebeløp økte med 6 prosent til nærmere 475 000 kroner i 2006, mens det gjennomsnittlige 

boligtilskuddet til enkeltpersoner økte med 27 prosent til 165 000 kroner. Startlån gis ofte som topplån i 

kombinasjon med grunnfinansiering i en privat bank. Størrelsen på startlånene vil dermed i stor grad avhenge av 
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hvilke muligheter låntaker har til å få lån i private banker. For de mest vanskeligstilte gruppene vil startlån og et 

eventuelt boligtilskudd utgjøre en større del av den totale boligfinansieringen. 

 

Tabell 4b viser fordelingen av startlån på ulike vanskeligstilte grupper ved utgangen av 2006, og bruken av andre 

boligøkonomiske virkemidler i kombinasjon med startlånet. 

 

!!!Tabell 4b INN HER – EN SPALTE 

 

T abell 4b . Startlån  i kom binasjon m ed andre ordninger, 1 .-4 . kvartal 2006
Antall 

husstander 

m ed startlån

Andel 

m ed 

banklån

Andel m ed 

bolig tilskudd

Andel 

m ed 

bostøtte

Andel m ed 

bolig tilskudd 

og bostøtte

Prosent

6532 27 % 17 % 10 % 4 %

Bostedsløse............................. 12 25 % 17 % 25 % 8 %

Flyktn inger............................... 136 38 % 35 % 6 % 5 %

Funksjonshem m ede................ 346 11 % 32 % 23 % 11 %

Førstegangs boligetablering.... 3482 35 % 13 % 6 % 3 %

Reetablering............................ 964 28 % 15 % 10 % 4 %

Ø konom isk vanskeligstilte ....... 1289 10 % 20 % 20 % 7 %

To brukergrupper..................... 138 19 % 33 % 12 % 9 %

Tre brukergrupper.................... 10 10 % 60 % 20 % 10 %

Ikke spesifisert........................ 155 6 % 21 % 7 % 5 %

Tota lt.........................................

 
 

Tallene fra kommunene viser at 27 prosent av startlånkundene har grunnfinansiert boligen i en privat bank, mens 

17 prosent har fått boligtilskudd i tilknytning til startlånet. Det er grunn til å se på dette som minimumstall, i og 

med at kommunene i varierende grad fanger opp slik tilleggsfinansiering. Sammenliknet med tilsvarende tall for 

2005, har andelen startlånmottakere med lån i annen bank gått ned. Samtidig har andelen med boligtilskudd i 

tillegg til startlånet økt noe. Dette kan indikere en spissing i bruken av startlån i kommunene mot mer 

vanskeligstilte mottakere. 10 prosent av husstandene med startlån er også mottakere av statlig bostøtte, og i fire 

prosent av sakene i 2006 har mottakeren fått en kombinasjon av startlån, boligtilskudd og bostøtte. 

 

Flest avslag for manglende betjeningsevne 

I 2006 ga kommunene avslag på 4 080 søknader på startlån, og det gir omtrent samme avslagsandel som tidligere 

år. Manglende betjeningsevne er årsak til 62 av avslagene, også det på nivå med årene før. Manglende 

betjeningsevne kan skyldes at den aktuelle husstanden ikke har varig inntekt eller varige trygdeytelser, eller at 

husstandens inntekt er svært lav. Langt de fleste avslagene om startlån blir gitt til førstegangsetablerere, generelt 

økonomisk vanskeligstilte og i forbindelse med reetablering. Det er grunn til å tro at disse husstandene dermed vil 

være henvist til leiemarkedet i kommunen. 

 

!!!Tabell 4c  INN HER – EN SPALTE 

 

Tabell 4c. Avslag fordelt på avslagsgrunn

Antall saker

Avslag i a lt 4080

Ikke vanskeligstilt 798

M anglende betjeningsevne 2 524

H øy form ue 23

U egnet bolig 25

Ikke lånem idler 67

D yr bolig 137

Annet 506  
 

Boligsosiale handlingsplaner i 242 kommuner 

Husbanken har siden 1999 gitt tilskudd til kommuner som ønsker å utarbeide boligsosiale handlingsplaner. De 

fleste kommuner av en viss størrelse har i dag en lokal boligsosial handlingsplan, eller er i ferd med å lage en. En 

boligsosial handlingsplan er en samordnet plan for vanskeligstilte husstander på boligmarkedet innenfor en 
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helhetlig boligpolitikk. Planarbeidet forutsetter tverrsektorielt samarbeid, og kommunene kan bruke tilskuddet til 

delfinansiering av prosjektleder og dekning av utgifter ved å være med på prosjektledersamlinger. 

 

I løpet av 2006 har 13 kommuner fått til sammen 610 000 kroner i støtte til å utarbeide boligsosiale 

handlingsplaner (se tabell 4d). I perioden 1999 til 2005 fikk 229 kommuner i alt 18,8 mill kroner i tilskudd til 

slike planer. 

 

!!!TABELL 4d INN HER – EN SPALTE 

 

Tabell 4d. T ilskudd til boligsosiale handlingsplaner

Antall Beløp

kom m uner 1 000 kroner

1999-2005....................... 229 18 833

2006................................ 13 610

I a lt.................................. 242 19 443  
 

I alt 204 av de 242 kommunene som har fått støtte til boligsosialt planarbeid, har utarbeidet ferdige 

handlingsplaner, og for mange av disse kommunene er det nå aktuelt å rullere og videreutvikle planene. En 

jevnlig kartlegging av boligbehovet er et viktig virkemiddel i en slik videreutvikling. For å hjelpe kommunene i 

dette arbeidet har Husbanken utviklet Bokart, et elektronisk system for kartlegging av vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Ved utgangen av 2006 hadde 72 kommuner bestilt dette kartleggingsverktøyet. 

 

4.1 Personer med svak økonomi  

Det er et sentralt mål for boligpolitikken at personer med svak økonomi skal kunne etablere seg i egen bolig og 

holde på den. Husbanken har ansvar for at de statlige boligvirkemidlene best mulig støtter opp under 

kommunenes boligsosiale strategier på dette området. Husbanken skal også være et supplement til andre deler av 

kredittmarkedet ved å tilby lån til unge og vanskeligstilte som har problemer med å få finansiering til kjøp av 

bolig i private banker. 

 

26 600 av husstandene som fikk bostøtte i 2006 var barnefamilier, og av disse igjen var det 19 600 enslige 

forsørgere. I gjennomsnitt fikk barnefamiliene tilkjent 2 340 kroner i bostøtte per måned, de hadde 5 760 kroner i 

gjennomsnittlige månedlige boutgifter og 87 600 kroner i gjennomsnittlig årsinntekt. Barnefamiliene har de 

høyeste boutgiftene blant bostøttemottakerne, og 52 prosent av denne gruppen har boutgifter som er høyere enn 

det øvre taket på boutgifter som kan legges til grunn ved beregning av bostøtten. 80 prosent av barnefamiliene bor 

i leid bolig.  

 

Alderspensjonister utgjorde 44 500, eller 37 prosent, av alle bostøttemottakere i 2006. De har lavere inntekt enn 

de øvrige bostøttemottakerne, men også lavere boutgifter, slik at gjennomsnittlig utbetalt bostøtte for denne 

gruppen var 1 420 kroner per mnd i 2006. Blant husstandene med svak økonomi var det også 9 000 husstander 

med attføring, 5 800 husstander med sosialhjelp som eneste inntektskilde og 1 400 etterlattepensjonister som 

mottok bostøtte 2006. 

 

Barnefamilier utgjør 20 prosent av bostøttemottakerne, men sto for 66 prosent av de innvilgede klagene i 2006. 

Dette skyldes antagelig at disse husstandene opplever større variasjon i inntekter og boutgifter enn andre grupper 

av bostøttemottakerne. 

 

!!!EGEN TEKSTBOKS MED GRÅ BAKGRUNN 

Bostøtte avgjørende for barnefamilier med dårlig råd 
 

Halvparten av dem som mottar bostøtte har ikke råd til å beholde boligen hvis de får 500 kroner mindre å 

rutte med i måneden, viser en ny undersøkelse i regi av Husbanken. For store barnefamilier er andelen 

som vil miste boligen over 90 prosent. 

 

Rapporten ”Fornøyd med de penga vi får” oppsummerer en brukerundersøkelse blant mottakere av statlig 

bostøtte. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Husbanken, og inngår i en større utredning i 

forbindelse med at regjeringen ønsker å forbedre og forenkle bostøtteordningen, særlig i forhold til barnefamilier 

og aleneboende. 
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Rapporten viser at barnefamilier med lav inntekt er en gruppe som i særlig grad sliter på det norske 

boligmarkedet. 55 prosent av barnefamiliene oppgir at de ikke vil ha råd til å beholde boligen hvis bostøtten blir 

redusert med 500 kroner per måned, og andelen med såpass anstrengt økonomi stiger med antall barn i familien. 

Blant familiene med fem medlemmer eller flere er andelen som oppgir at de vil måtte flytte over 90 prosent. 

Barnefamiliene opplever i noe mindre grad at boligen passer de behovene familien har, enn andre grupper av 

bostøttemottaker. Barnefamiliene er også mindre enige i de bor i et trygt nærmiljø og ønsker i større grad å flytte 

dersom de hadde hatt råd til det. 

 

Mottakerne er fornøyde med bostøtten 
Mottakerne i undersøkelsen er i hovedsak meget godt fornøyde, både med bostøtteordningen og sin nåværende 

bolig. Andelen som er ganske eller svært fornøyd med bostøtten varierer fra 64 prosent for grupper som er mye i 

kontakt med det offentlige støtteapparatet, til 78 prosent for eldre og barnefamilier generelt. Barnefamilier og 

leietakere i kommunale boliger mistrives i noe større grad i boligen og nærområdet enn andre bostøttemottakere, 

men også i disse gruppene er flertallet fornøyd. 

  

To av tre bostøttemottakere er svært eller ganske godt fornøyd med informasjonen de har fått om bostøtte, men 

mange opplever at regelverket er vanskelig å forstå. Bare en av fire gjorde alt selv da de søkte bostøtte for første 

gang, og hele en av tre synes det er vanskelig å kontrollere at de får utbetalt riktig beløp. Det store flertallet av 

bostøttemottakere henvender seg til kommunen når de har spørsmål om bostøtten eller trenger hjelp til å fylle ut 

søknaden riktig. 

 

Hele rapporten ”Fornøyd med de penga vi får” kan du lese på www.husbanken.no. 

 

!!!BOKS SLUTT 

 

Boligtilskudd og startlån til personer med svak økonomi 

De foreløpige rapportene viser at kommunene har utbetalt 5 978 startlån til husstander med svak økonomi i løpet 

av 2006, og samtidig gitt boligtilskudd til 1 381 slike husstander (se tabell 4.1b). Det noen flere boligtilskudd enn 

året før til personer med svak økonomi, men rundt 500 færre startlån. Tallene omfatter vanskeligstilte på 

boligmarkedet som ikke er i målgruppene bostedsløse, flyktninger eller personer med nedsatt funksjonsevne. 

Disse gruppene blir nærmere omtalt under punktene 4.2 til 4.4. 

 

!!!TABELL 4.1b INN HER – EN SPALTE 

 

T ab 4.1b T ilskudd og lån til personer m ed svak økonom i

O rdning 1.-4. kv . 2004 1.-4. kv . 2005 1.-4. kv . 2006

Bolig tilskudd til enkeltpersoner
1

973 1 268 1 381

Bolig tilskudd til u tle ieboliger 142 1 141 211

Startlån til enkeltpersoner
1

6 031 6 514 5 978

G runnlån til u tle ieboliger
2

241 6 72

1) Fore løpige ta ll basert på kom m unenes rapporter per 28. februar 2007

2) Før 2006 g je lder ta llene startlån til u tle ieboliger  
 

27 prosent av husstandene i denne gruppen har fått startlånet i kombinasjon med boligfinansiering i annen bank, 

og det er på nivå med snittet for alle gruppene av startlånkunder. De mange førstegangsetablere som bruker 

startlånet som topplån i kombinasjon med grunnfinansiering i annen bank trekker snittet opp. 15 prosent av 

husstandene med svak økonomi har fått boligtilskudd i tilknytning til startlånet, og det er en noe lavere andel enn 

for andre grupper. 9 prosent av startlånkundene med generelt svak økonomi mottar også bostøtte. Et 

gjennomsnittlig startlån ligger normalt mellom 420 000 kroner og 520 000 kroner for husstander i denne gruppen 

av generelt vanskeligstilte, mens et gjennomsnittlig boligtilskudd ligger mellom 145 000 og 180 000 kroner. 

 

Husbanken ga samtidig tilsagn om grunnlån til 72 utleieboliger for generelt vanskeligstilte i 2006, og innvilget 

tilskudd til 211 utleieboliger til denne gruppen. Det er imidlertid ofte slik at utleieboligene som ikke er 

forhåndsbestemt for en spesiell kategori vanskeligstilte på godkjenningstidspunktet, blir brukt til bosetting av de 

til en hver tid mest vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen. En del av disse utleieboligene vil derfor høyst 

sannsynlig bli benyttet til bosetting av for eksempel flyktninger eller bostedsløse, uten at dette blir fanget opp i 

statistikken. 

http://www.husbanken.no/
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4.2 Bostedsløse 

Personer som ikke disponerer egen bolig blir regnet som bostedsløse. Dette omfatter mennesker som ikke har et 

ordnet oppholdssted for kommende natt, som er henvist til tilfeldig boalternativ eller bor midlertidig hos slekt 

eller venner, eller som oppholder seg på institusjon, fengsel eller lignende og ikke har bosted ved utskrivelse. 

 

Formålet med den nasjonale strategien ”På vei til egen bolig” er å forebygge og bekjempe bostedsløshet. 

Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet 

og Justis- og politidepartementet samarbeider om gjennomføringen av denne strategien, og fra 2006 er også 

Barne- og likestillingsdepartementet med i dette arbeidet. Husbanken har ansvar for koordinering av det statlige 

arbeidet med den nasjonale strategien nasjonalt og regionalt. 

 

Aktiviteten innenfor strategien ”På vei til egen bolig” er generelt økende i kommunene. Antall prosjekter rettet 

mot bostedsløse som fikk kompetansetilskudd fra Husbanken økte kraftig i 2006, og det var utstrakt møte- og 

konferansevirksomhet. 

 

Husbankens nettsted for ”På vei til egen bolig” finner du på: www.husbanken.no/bostedslose. 

 

Boligtilskudd og startlån til bostedsløse 

Husbanken har gitt tilskudd til 129 utleieboliger spesifikt planlagt for bostedsløse i 2006, og samtidig også gitt 

tilsagn om grunnlån til 21 utleieboliger for denne gruppen (se tabell 4.2a). Det er imidlertid grunn til å anta at en 

del av tilskuddene som er gitt til utleieboliger til generelt vanskeligstilte vil bli brukt til bosetting av bostedsløse 

personer i kommunene. 

 

!!!TABELL 4.2a INN HER – EN SPALTE 

 

T ab 4.2a T ilskudd og lån til bostedsløse

O rdning 1.-4. kv . 2004 1.-4. kv . 2005 1.-4. kv . 2006

Bolig tilskudd til enkeltpersoner
1

16 10 3

Bolig tilskudd til u tle ieboliger 276 134 129

Startlån til enkeltpersoner
1

38 20 13

G runnlån til u tle ieboliger
2

20 9 21

1) Fore løpige ta ll basert på kom m unenes rapporter per 28. februar 2007

2) Før 2006 g je lder ta llene startlån til u tle ieboliger  
 

Kommunene bruker i liten grad boligtilskudd og startlån som virkemidler til boligetablering for bostedsløse. Hittil 

i år har kommunene rapportert utbetaling av 13 startlån til personer i denne gruppen, og kun 3 boligtilskudd. Det 

lave antallet kommunale startlån skyldes antagelig særskilte problemer knyttet til risikovurdering og 

betjeningsevne for denne gruppen av vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 

I de tilfellene der kommunene ga startlån til bostedsløse i 2006, utgjorde lånet i gjennomsnitt rundt 70 prosent av 

kostnadene for boligen. Dette innebærer et gjennomsnittlig startlån på nærmere 490 000 kroner for husstander i 

denne gruppen, noe som er i overkant av snittet for andre grupper av vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 

Økt satsing på kompetansetiltak mot bostedsløshet 

I 2006 har Husbanken gitt tilsagn om kompetansetilskudd på 33 mill. kroner til 180 prosjekter innenfor målet om 

å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Ved utgangen av 2006 er dermed om lag 40 prosent av årets 

tilskuddsramme på 82,8 mill kroner benyttet til prosjekter og tiltak som kan bidra til å forebygge og bekjempe 

bostedsløshet. Dette er en solid økning i forhold til 2005, da Husbanken ga tilsagn om 18,3 mill. kroner i 

kompetansetilskudd til 65 prosjekter rettet direkte mot tiltak for bostedsløse. 

 

I fjerde kvartal 2006 har Husbanken blant annet gitt tilsagn til disse større prosjektene innenfor strategien ”På vei 

til egen bolig”: 

 Moss kommune har fått tilsagn om 900 000 kroner til prosjektet ”Kontra utkastelse” som gjennom samarbeid 

mellom Namsmannen, huseiere, sosialtjenesten og kemneren skal utvikle rutiner for å redusere antall 

begjæringer om utkastelse og antall utkastelser i kommunen. 

http://www.husbanken.no/bostedslose
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 Fafo har etter en tilbudskonkurranse fått tilsagn om 800 000 kroner til evaluering av ”Prosjekt bostedsløse” 

som var forløperen for strategien ”På vei til egen bolig”. 

 Bydel Gamle Oslo har fått tilsagn om 750 000 kroner til videreføring av prosjektet ”Fra rusinstitusjon til 

bolig”. 

 Skien kommune har fått tilsagn om 742 000 kroner til en prosjektstilling med fokus på å redusere antall 

utkastelser. 

 Frelsesarmeen i Oslo har fått tilsagn om 650 000 kroner til videreføring av ”BoSatt”, et prosjekt som gjennom 

individuelt tilrettelagt booppfølging skal gjøre den enkelte bruker i stand til å bo i egen bolig. 

 Trondheim kommune har fått tilsagn om 650 000 kroner til et prosjekt som skal kartlegge behov i forbindelse 

med organisering av boliger for rusmisbrukere. 

 Sortland kommune har fått tilsagn om 600 000 kroner i støtte til en prosjektkoordinator som skal jobbe med 

samordning av kommunens boligsosiale tilbud og oppfølging. 

 Oslo kommune har fått 580 000 kroner til videreføring av prosjektet ”Fra fengsel til egen bolig” som skal 

bidra til å redusere antall innsatte som er uten bolig ved løslatelse, med særlig fokus på bydel Gamle Oslo og 

bydelene i Groruddalen. 

 Bydelene Stovner, Bjerke og Grorud i Oslo har hver fått tilsagn om 550 000 kroner i støtte til det lokale 

boligsosiale arbeidet, med særlig vekt på innsatsen mot bostedsløshet. 

 Tromsø kommune har fått tilsagn om 540 000 kroner i støtte til ”Frivillighetsprosjektet”, et 

samarbeidsprosjekt mellom frivillige organisasjoner og kommunen som skal forebygge bostedsløshet blant 

personer med rusproblemer eller en kombinasjon av rusproblemer og psykiske problemer. 

 Kriminalomsorgen region nordøst har fått tilsagn om 500 000 kroner i tilskudd til prosjektet ”Bolig til alle” 

som skal gi praktisk og faglig bistand til innsatte i prosessen med å skaffe egen bolig. 

 Fredrikstad kommune har fått tilsagn om tilskudd til et utviklingsprosjekt som skal legge til rette for en 

permanent oppfølgingstjeneste for mennesker med langvarige og alvorlige rusproblemer og psykiske 

problemer. 

 Kriminalomsorgen region øst har fått tilsagn om 500 000 kroner i støtte til prosjektet ”Fra fengsel til egnet 

bolig”. 

 Bergen kommune har fått 500 000 kroner i støtte til videreføring av et prosjekt som skal forebygge utkastelser 

i kommunen i nær kontakt med sosialtjenesten, huseierne og kemneren. 

 Stavanger kommune har fått tilsagn om 500 000 kroner i tilskudd til prosjektet ”Bruk av permanente boliger 

fremfor hospits”. 

 

Pris til beste bostedsløsetiltak i 2006 

Det kom 17 forslag til årets pris. Juryen valgte å gi prisen til 2 tiltak, og la i sin vurdering vekt på evne til 

nytenking, kreativitet og overføringsverdi til andre. 

 

Boligskolen på Safir - Kirkens Bymisjon, Oslo 

Boligskolen tilbyr kurs i matlaging, økonomistyring og oppussing, men gir også opplæring i hvordan man kan 

takle isolasjon og ensomhet. Skolen ble åpnet i 2005 og er lokalisert i nettverkshuset Safir i Oslo, som drives i 

samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Målgruppen er mennesker som er i ferd med å etablere seg i 

egen bolig, eller har levd ustabilt over lang tid. Deltakerne forteller om hjemløshet og om utfordringer med å leve 

i egen bolig på grunn av ensomhet, dårlig råd, psykiske plager og rusmisbruk. Boligskolen utvikles og driftes med 

stor grad av brukerstyring, og har også en rekke frivillige koplet til virksomheten. Skolen omfatter kurs og 

temadager, med bred deltakelse. 

 

Sjølbyggerprosjektet - Meland kommune 

Meland kommune ønsker å legge til rette for at bostedsløse og ungdom lettere skal få innpass på boligmarkedet. 

Grunntanken i selvbyggerprosjektet er at de som sliter med å komme inn på boligmarkedet skal få en mulighet til 

å bygge sin egen bolig til en lav kostnad. Virkemidlene er egeninnsats, gunstig finansiering og kommunale tomter 

til redusert pris. Egeninnsatsen reduserer byggekostnadene, og timene som deltakerne legger ned i prosjektet 

bidrar dermed til å redusere utgiftene til å eie eller leie boligen. I selvbyggertanken ligger det også en idé om at 

deltakerne, gjennom planlegging og praktiske arbeid underveis, får kunnskap og arbeidserfaring. For noen av 

deltakerne gir det utslag i kompetansegivende kunnskap, som for eksempel fagbrev og kompetansebevis. 

 

”På vei til egen bolig” vekker internasjonal oppmerksomhet 

EU-kommisjonen arrangerer flere såkalte ”Peer Review”-samlinger hvert år, der enkeltlands arbeid på spesielle 

områder blir gjennomgått med vurderinger og innspill fra eksperter fra øvrige europeiske land. Norge deltar i 
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dette programarbeidet som bidragsyter til den europeiske strategien mot fattigdom og sosial ekskludering. Åtte 

europeiske land og EU-organisasjonene FEANTSA og Eurocity var representert på samlingen 7. og 8. september 

2006 der den norske strategien ”På vei til egen bolig” sto på dagsorden. 

 
”Håp for de bostedsløse”, var overskriften på den første rapporten fra EU-kommisjonens gjennomgang. Norske 

myndigheter fikk skryt for den helhetlige tilnærmingen i arbeidet mot bostedsløshet, og det at Norge har en 

nasjonal strategi på dette området ble i seg selv vurdert som svært positivt. Samarbeidet mellom 

boligmyndigheter og sosialmyndigheter på alle plan, fra statsråder til den lokale administrasjon, ble sett på som 

unikt. Samarbeidsorganene og kommunenettverkene i den norske strategien, som stimulerer til 

erfaringsutveksling og utvikling av lokale tiltak, ble trukket fram som eksempler som kan overføres til andre land. 

Slik overføringsverdig har også inkluderingen av kriminalomsorg, helseforetak og namsmenn i strategien, noe 

som var nytt for de øvrige landene i tenkningen rundt arbeidet mot bostedsløshet. 

 

Husbanken har i 2006 også deltatt i et toårig prosjekt for å bekjempe fattigdom og bostedsløshet i regi av 

European Anti Poverty Network. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2007. 

 

4.3 Flyktninger 

Som en del av inkluderingspolitikken, er det et mål at flyktninger raskest mulig skal etablere seg og bli 

selvhjulpne i egen bolig. Husbanken samarbeider med fylkesmennene, Kommunenes Sentralforbund, 

Utlendingsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å støtte kommunene i deres arbeid med 

boligetablering og bosetting av nyankomne flyktninger. 

 

Den siste kartleggingen av bostedsløshet foretatt av Norges byggforskningsinstitutt viste at andelen bostedsløse 

med innvandrerbakgrunn økte fra 14 prosent i 2003 til 18 prosent i 2005. Sammenlignet med befolkningen som 

helhet er personer født utenfor Norge overrepresentert i gruppen bostedsløse, noe som gjør det ekstra viktig med 

målrettede tiltak mot denne gruppen. 

 

Ved årsskiftet 2005/2006 inngikk Husbanken en intensjonsavtale om samarbeid med det nyopprettede 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) for å styrke arbeidet med å sikre bolig til flyktninger som har fått 

oppholdstillatelse i Norge. Som en oppfølging av dette har IMDI og Husbanken i 2006 utarbeidet felles 

informasjonsmateriell som setter fokus på hvordan de statlige boligvirkemidlene kan benyttes overfor flyktninger 

og innvandrere. 

 

Flyktninger som deltar på introduksjonsprogram ble inkludert i bostøtteordningen fra 3. termin 2004. I 2006 var 

det i alt 4 890 husstander som fikk tilkjent bostøtte i kraft av at de var deltagere på introduksjonsprogrammet for 

flyktninger, en økning på 27 prosent sammenlignet med året før. Tilnærmet alle disse husstandene bor i leid bolig. 

Deltagerne på introduksjonsprogrammet fikk i gjennomsnitt tilkjent 2 100 kroner i bostøtte per måned i 2006, og 

hadde 4 300 kroner i gjennomsnittlige boutgifter. 

 

Boligtilskudd og startlån til flyktninger 

De foreløpige tallene fra kommunene viser at 154 flyktninghusstander fikk utbetalt startlån til kjøp av egen bolig i 

1.–4. kvartal 2006 (se tabell 4.3a). 

 

!!!TABELL 4.3a INN HER – EN SPALTE 

 

T ab 4.3a T ilskudd og lån til flyktninger

O rdning 1.-4. kv . 2004 1.-4. kv . 2005 1.-4. kv . 2006

Bolig tilskudd til enkeltpersoner
1

69 97 60

Bolig tilskudd til u tle ieboliger 402 190 201

Startlån til enkeltpersoner
1

258 270 154

G runnlån til u tle ieboliger
2

68 38 13

1) Fore løpige ta ll basert på kom m unenes rapporter per 28. februar 2007

2) Før 2006 g je lder ta llene startlån til u tle ieboliger  
 

I alt 38 prosent av husstandene med flyktninger får startlånet som topplån i kombinasjon med grunnfinansiering i 

annen bank, og det er en høyere andel enn for andre grupper av startlånmottakere. 35 prosent av husstandene fikk 

boligtilskudd i kombinasjon med startlånet, også det flere enn i andre grupper. 6 prosent av husstandene med 
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startlån i denne gruppen mottar statlig bostøtte. Tallene indikerer at kommunene i større grad enn for de fleste 

andre grupper bruker en kombinasjon av økonomiske virkemidler i arbeidet med etablering av flyktninger på det 

lokale boligmarkedet. 

 

Et gjennomsnittlig startlån ligger på rundt 560 000 kroner for husstander med flyktninger, og det er godt over 

snittet for andre grupper av startlånkunder. Et gjennomsnittlig boligtilskudd til flyktninger ligger på noe over 

220 000 kroner, også det markert over nivået på tilskudd til andre grupper av vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 

Husbanken har hittil i år gitt tilsagn om tilskudd til 201 utleieboliger planlagt for flyktninger og tilsagn om 

grunnlån til kjøp av 13 slike utleieboliger. Tilsvarende som for bostedsløse, er det imidlertid grunn til å anta at 

kommunene i praksis vil bruke en del av utleieboligene til generelt vanskeligstilte til bosetting av flyktninger (se 

punkt 4.1). 

 

Kompetansetilskudd til tiltak for flyktninger 

Hittil i år har Husbanken gitt tilsagn om kompetansetilskudd på til sammen 1 mill. kroner til 4 prosjekter knyttet 

til bosetting av flyktninger på det norske boligmarkedet. I fjerde kvartal 2006 har Norsk institutt for forskning om 

oppvekst, velferd og aldring (NOVA) fått tilsagn om 500 000 kroner i tilskudd til en undersøkelse om boforhold 

for flyktninger. Undersøkelsen har som mål å fremskaffe kunnskap om boligsituasjonen, livssituasjonen og 

livskvaliteten til flyktninger som har vært i Norge en tid. Bergen bolig- og byfornyelse har i samme periode fått 

tilsagn om 300 000 kroner i støtte til et prosjekt for å utvikle modeller som skal bidra til et trygt og inkluderende 

oppvekstmiljø i Dikterkvartalet og andre utsatte boområder. 

 

4.4 Personer med nedsatt funksjonsevne 

Det er et mål for boligpolitikken at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne skaffe seg og beholde en 

egnet bolig. I tillegg til den rent økonomiske stønaden til husstander i denne gruppen med svak økonomi, er det en 

høyt prioritert målsetting å øke antall boliger og boområder som er tilgjengelige for personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

Husbanken gir tilskudd til tilpasning og utbedring av boliger for eldre og funksjonshemmede. En boligbygging 

basert på gode tilgjengelighetsprinsipper vil imidlertid redusere behovet for ombygginger og tilpasninger i 

etterkant. Derfor ble universell utforming og gode tilgjengelighetskvaliteter lagt inn som et viktig 

søknadskriterium i Husbankens nye grunnlån. Tilpasningstilskudd og grunnlån er omtalt nærmere under kapittel 5 

om universelt utformede boliger og bygninger. 

 

Husbanken og Trygdeetaten inngikk i 2005 en samarbeid for bedre tilpasning av boliger for funksjonshemmede 

og i 2006 forelå sluttrapporten fra ”Prosjekt boligtilpasning”, et prøveprosjekt i 15 kommuner i Hordaland og Sør-

Trøndelag. Formålet med prosjektet har vært å etablere en boligrådgivningstjeneste i kommunene og se på 

hvordan samordning av statlige virkemidler kan resultere i bedre boligløsninger for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Erfaringen fra dette arbeidet er gode, og det er lagt opp til at prosjektet skal videreføres i andre 

kommuner. 

 

I 2006 var det til sammen 36 500 husstander med en eller flere uføre husstandsmedlemmer som fikk tilkjent 

bostøtte. Det er en nedgang på 7 prosent siden 2005, som blant annet skyldes økningen i nivået på uføretrygden i 

forbindelse med oppgjøret i 2004. I alt 3 100 av husstandene med uføre hadde barn. 67 prosent av husstandene 

med uføre bodde i leid bolig i 2006, og de aller fleste av disse leier bolig av kommunen. Gjennomsnittlig tilkjent 

bostøtte for denne gruppen var 1 510 kroner per måned i 2006, gjennomsnittlig boutgift var 4 940 kroner per 

måned og gjennomsnittlig årsinntekt var 130 500 kroner. 

 

Lån og tilskudd til personer med nedsatt funksjonsevne 

De foreløpige rapportene viser at kommunene har utbetalt 387 startlån til husstander med personer med nedsatt 

funksjonsevne i 1.–4. kvartal 2006, og samtidig gitt 216 boligtilskudd til husstander i denne gruppen (se tabell 

4.4a). I samme periode har Husbanken gitt tilsagn om prosjekteringstilskudd til 439 boliger for personer med 

nedsatt funksjonsevne og innvilget tilskudd til 159 utleieboliger til denne gruppen. Grunnlån til utleieboliger blir i 

liten grad benyttet overfor denne gruppen. 

 

!!!TABELL 4.4a INN HER – EN SPALTE 
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Tab 4.4a T ilskudd og lån til personer m ed nedsatt

funksjonsevne
1

O rdning 1.-4. kv . 2004 1.-4. kv . 2005 1.-4. kv . 2006

Boligtilskudd til enkeltpersoner
2

463 438 216

Boligtilskudd til u tle ieboliger 199 125 194

Prosjekteringstilskudd 387 440 439

Startlån til enkeltpersoner
2

686 699 387

G runnlån til u tle ieboliger
3

3 3 1

1) Ink luderer funksjonshem m ede, utv ik lingshem m ede og personer m ed

    psyk iske lide lser

2) Foreløpige ta ll basert på kom m unenes rapporter per 28. februar 2007

3) Før 2006 g je lder ta llene startlån til u tle ieboliger  
 

Kun 11 prosent av husstandene med personer med nedsatt funksjonsevne som fikk utbetalt startlån i 2006, fikk 

lånet i kombinasjon med lån i privat bank. Derimot fikk 32 prosent av disse husstandene boligtilskudd i 

kombinasjon med startlånet. Dette indikerer at kommunene i stor grad bruker boligtilskuddet aktivt i kombinasjon 

med startlån i arbeidet med å etablere personer med nedsatt funksjonsevne i egen bolig. 23 prosent av 

startlånkundene med nedsatt funksjonsevne mottar statlig bostøtte, og det er en vesentlig høyere andel enn for 

andre grupper av vanskeligstilte. 

 

Et gjennomsnittlig startlån til personer med nedsatt funksjonsevne ligger i underkant av 400 000 kroner, mens et 

gjennomsnittlig boligtilskudd ligger noe under 165 000 kroner. Dette er i nedre del av snittet for alle grupper av 

vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 

5 Bærekraftig kvalitet, sikkerhet og god estetikk i det bygde miljø 

 

Viktige arbeidsmål for Husbanken: 

 Dempet energibruk og redusert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen. Redusert mengde 

byggavfall og økt gjenbruk/ombruk av byggematerialer. 

 Flere husbankfinansierte boliger og bygg har god miljøkvalitet.  

 God forvaltning, drift og vedlikehold av boliger, bomiljø og bygg. 

 Økt bevissthet og kunnskap om god stedsutvikling. 

 

De viktigste virkemidlene Husbanken har for å nå disse målene er: 

 informasjon og rettledning 

 tilskudd til tilstandsvurdering 

 grunnlån til oppføring og utbedring 

 kompetansetilskudd 

 

5.1 Boliger og bygg med god miljøkvalitet 

Miljøkvalitet er ett av de sentrale tildelingskriteriene i Husbankens grunnlån. I dette inngår dempet energibruk, 

redusert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen, redusert mengde byggavfall og økt 

gjenbruk/ombruk av byggematerialer. 

 

Tabell 5.1a viser antall boliger godkjent for grunnlån til oppføring og utbedring fordelt på ulike miljøkvaliteter. I 

underkant av halvparten av nye boliger godkjent for grunnlån hadde en eller annen form for miljøkvalitet, mens 

det for utbedrede boliger var i overkant av en firedel. Mest vanlig for nye boliger var 40 prosent eller mer i 

energisparing, mens for boliger med utbedringslån var det mest vanlig med energisparing på inntil 20 prosent. 

Dette kan tyde på at det svarer seg mest å legge inn høy grad av energisparing i nye boliger. Til sammen var det 

lagt inn ulike nivåer for energisparing i 45 prosent av nye boliger og i 27 prosent av boligene som var godkjent 

for grunnlån til utbedring i 2006. For de andre miljøkvalitetene var det lavere prosentandeler. Det er viktig å være 

oppmerksom på at mange boliger tilfredsstiller krav til flere av miljøkvalitetene, samtidig som de også 

tilfredsstiller krav til kvaliteter innen universell utforming (se kapittel 6).  

 

!!!Tabell 5.1a inn her – enspalter 
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T abell 5 .1a B oliger m ed godkjenning om  grunnlån

1. - 4 . kvartal 2006 etter type m iljøkvalitet
1)

I a lt

O pp-

føring

U t-

bedring

8 546 6 665 1 881

3 651 3 141  510

Energisparing 20 % .................................. 1  098  718  380

Energisparing 21-39 % .............................  893  845  48

Energisparing 40 %  og m er...................... 1  493 1 415  78

G jenbruk av m ateria ler..............................  430  408  22

M iljøvennlige m ateria ler............................  372  371  1

Redusert avfa llsm engde...........................  581  580  1

P lan for forv/drift/vedlikehold.....................  201  197  4

 56  28  28

1) En bolig  kan ha flere m iljøkvalite ter

Stedsutform ing...........................................

Anta ll boliger m ed grunnlån oppf/utbe i a lt......

M iljø  og energi i a lt......................................

 
 

!!!Figur 5.1a inn her – enspalter 
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forv/drift/ vedl

Redusert
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Miljøvennlige

materialer
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materialer

Energisparing

Figur 5.1a Boliger godkjent for grunnlån fordelt på 

miljøkvaliter 

Antall boliger
 

 

Kostnader ved miljøkvaliteter 

Det er først og fremst i forbindelse med boliger som har fått tilsagn om grunnlån at det er mulig å identifisere 

kostnadene knyttet til ulike miljøkvaliteter. Tabell 5.1b viser kostnader knyttet til boliger med miljøkvaliteter. 

 

!!!Tabell 5.1b inn her - enspalter 

 

Tab 5.1b G jennom snittlige byggekostnader for boliger

godkjent for grunnlån pr. 31.12.2006
1)

Antall

boliger

G j.snitt

pr. bolig

G j.snitt

pr. kvm

G j.snitts-

areal kvm

6 665 1 470,6 18 433  80

Kun m iljø  og energi 2)........  343 1 526,6 15 143  101

Uten spesie lle kvaliteter.....  600 1 020,0 18 993  54

1 881 228,8 3 156  72

Kun m iljø  og energi 2)........  452 202,5 3 291  62

Uten spesie lle kvaliteter..... 1 105 213,3 2 767  77

1) Byggekostnader er definert etter N S  3453: Spesifikasjon av kostnader i

    byggeprosjek t

2) En bolig kan ha flere typer kvaliteter. I ta llene for m iljø og energi er det

    kun tatt m ed boliger m ed bare m iljø- og energikvaliteter for å få rendyrket

    kostnadstallene.

Utbedring av boliger i a lt.......

Nye boliger i a lt.....................
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Som det framgår av tabellen, var byggekostnadene per kvadratmeter for nye boliger lavere for boliger med miljø- 

og energikvaliteter enn for boliger uten spesielle kvaliteter. Dette har nok sammenheng med at boligene med 

miljø- og energikvaliteter i gjennomsnitt var 26 prosent større enn de uten. Ettersom alle boliger inneholder både 

bad og kjøkken, vil disse rommene utgjøre en relativt større andel av arealet i de små boligene. Det er med på å 

trekke byggekostnaden per kvadratmeter opp. Gjennomsnittlig byggekostnad per bolig var lavere for boligene 

uten kvaliteter, noe som skyldes det lavere gjennomsnittsarealet per bolig. 

 

For utbedring av boliger var byggekostnadene per kvadratmeter høyest for boligene med miljø- og 

energikvaliteter, mens den var lavere per bolig. Gjennomsnittsarealet per bolig var høyere for boligene uten 

spesielle miljøkvaliteter. 

 

Til sammen var det 795 boliger som kun hadde kvaliteter innenfor miljø og energi, men man må være 

oppmerksom på at det totalt var 3 651 boliger som hadde slike kvaliteter (tabell 5.1a). De fleste av disse hadde 

også kvaliteter innenfor universell utforming (se nærmere omtale i kapittel 6). 

 

Tabell 5.1b gir ikke noe fullstendig bilde på kostnader knyttet til ulike typer av kvaliteter. Dette skyldes blant 

annet at en stor andel av de nye boligene har kvaliteter både innenfor miljø og energi og universell utforming. 

Dette gjør det vanskelig å benytte enkel tabellanalyse for å vurdere kostnadene knyttet til enkelte typer av 

kvaliteter ved boligene, siden det blir så få boliger med bare en type kvalitet. Problemet forsterkes ytterligere 

dersom man også fordeler boligene på hustyper. 

 

Tilskudd til tilstandsvurdering 

Ved utgangen av desember var det søkt om tilskudd til tilstandsvurdering av 8 306 boliger, noe som er en økning 

på 7 prosent sammenliknet med 2005. Det ble gitt tilsagn til tilstandsvurdering av 7 494 boliger fordelt på 94 

prosjekt i 2006. Dette er en reduksjon på 1 prosent i antall boliger. Godkjent beløp var på 2,3 mill. kroner. 

Retningslinjene for tilskudd til tilstandsvurdering er nærmere omtalt i vedlegget om de boligpolitiske 

virkemidlene til slutt i rapporten. 

 

5.2 God forvaltning drift og vedlikehold av boliger, bomiljø og bygg 

En bevisst prioritering av kvalitet og fleksible løsninger vil bidra til at livsløpskostnadene kan reduseres. I denne 

forbindelse er det viktig med planmessig vedlikehold og god forvaltning og fornyelse. Av boligene godkjent for 

grunnlån i 2006, tilfredsstilte 201 boliger disse kravene, mens det tilsvarende tallet kun for grunnlån til oppføring 

var 197 boliger (se tabell 5.1a). Det var altså en langt større andel nye boliger som hadde denne kvaliteten, enn 

tilfellet var for utbedrede boliger. 

 

5.3 Økt bevissthet og kunnskap om miljø og stedsutvikling 

 

Kompetansetilskudd 

Innenfor bærekraftig kvalitet, sikkerhet og god estetikk i det bebygde miljø skal kompetansetilskuddet bidra til å 

øke kunnskapen om hva et godt bomiljø, god boligkvalitet og god stedsutvikling innebærer. I denne 

sammenhengen skal tilskuddet benyttes til 

 Stimulering til at det blir tatt miljøhensyn i bolig- og byggesektoren. 

 Stimulering til utvikling og spredning av kompetanse og kunnskap om forhold på bolig- og byggemarkedet. 

 

I 2006 ble det gitt tilsagn om kompetansetilskudd til i alt 391 prosjekter. Tilsagt beløp var på 80 mill. kroner. Av 

disse ble det gitt tilsagn for 11,7 mill. kroner fordelt på 52 prosjekter innenfor miljø og energi (tabell 5.3a). Det 

ble i tillegg gitt tilsagn til 52 prosjekter innenfor stedsutvikling med tilsagnsbeløp på til sammen 9,9 mill. kroner. 

 

!!!Tabell 5.3a inn her - enspalter 

 

T abell 5 .3a  K om petansetilskudd til prosjekter innen-

for m iljø /energi og  stedsutvikling 1 . - 4 . kvartal 2006

Saker i a lt B eløp i a lt

104 21 611 824

M iljø /energi 52 11 694 095

S tedsutvik ling 52 9 917 729

I a lt
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Kompetansetilskudd til miljø- og energiprosjekter 

Av prosjekter med kompetansetilskudd til miljø og energi kan spesielt nevnes: 

 Pilotprosjekt ”NorOne” som har som mål å redusere behovet for tilført energi i en typisk norsk bolig til et 

minimum, ned mot 10 prosent av det normale. Dette skal oppnås ved å utvikle et passivhus som skal være 

selvforsynt med energi, og sågar kunne levere overskuddsstrøm til nettet. 

 Pilotprosjekt ”Fra husbankhus til lavenergibolig”. Prosjektet skal prøve ut kostnadseffektiv 

energirehabilitering i praksis i et tidstypisk husbankhus. Et stort antall liknende boliger ble bygget i perioden 

1965 – 1985. 

 ”Hurdalssjøen økologiske landsby” fokuserer på selvbygging og lave byggekostnader. Husbanken ønsker å 

stimulere til videreutvikling og strukturering av denne arbeidsformen. Tiltakets mål er å etablere 

miljøvennlige selvbyggerhus og synliggjøre prosessen fra planlegging til endelig resultat. 

 ”Løvåshagen – 81 boliger i fem blokker rundt en felles bilfri plass” er et prosjekt i Bergen der det satses sterkt 

på lavenergiboliger. Region Vest tok initiativ til at prosjektet også skulle få en viss andel passivhus. Dette 

lykkes ved å bruke kompetansetilskuddet til å finansiere en kvalifisert rådgiver fra forskningsmiljøet ved 

SINTEF. Det ble også inngått en intensjonsavtale mellom Bybo og Region vest. Resultatet ble 28 leiligheter 

som passivhus og 52 lavenergiboliger. Byggestart er 1. kvartal 2007.  

 Arkitektturkonkurransen ”Imagine – Berg framtidens studentby”. NAL/ Ecobox og Husbanken innledet i 

2005 et samarbeid for utviklingen av arkitekturkonkurransen Imagine. Målet med konkurransen er at Berg 

studentby skal bli et nasjonalt og internasjonalt forbildeprosjekt med framtidsrettede og nyskapende løsninger 

for studenter, med høy steds- og arkitektonisk kvalitet med helhetlige og gode løsninger innen miljø, energi- 

og materialbruk, og universell utforming. 

 Husbanken støtter et prosjekt som utvikler et gammelt industriområde i Hammerfest til boligområde. 

Prosjektet har sterkt fokus på kostnader, og det satses på å utprøve en modell for selvbygging. Det stilles også 

krav om lavenergi, universell utforming og helhetlig planlegging i forhold til samspillet boliger og 

eksisterende natur. 

 

Kompetansetilskudd til stedsutvikling  

I arbeidet med stedsutvikling er kompetanseoppbygging, nettverksbygging og kunnskapsformidling viktige 

elementer. Av i alt 52 prosjekter med støtte over kompetansetilskuddet innenfor stedsutvikling, kan blant annet 

nevnes: 

 EUROPAN - europeiske arkitektkonkurranser for by- og stedsutvikling. Husbanken har bidratt til å opprette 

stiftelsen Europan Norge som samarbeider med omkring 20 europeiske land om å arrangere konkurranser for 

yngre arkitekter. 

 Rehabilitering av studentboliger på Kringsjå studentby. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) gjennomfører en 

omfattende rehabiliteringsprosess på Kringsjå studentby. Erfaringer fra det 1. byggetrinnet (bl.a. miljøtiltak 

og tiltak for universell utforming) som var ferdig i august 2006, skal dokumenters og analyseres som grunnlag 

for de påfølgende byggetrinnene og lignende prosjekter. Formidlingen vil skje på seminarer, befaringer og 

videre verksteder og erfaringene sammenfattes underveis. Husbanken Region øst har gitt tilskudd til 

formidling av erfaringer fra fase 1. 

 ”Den levende bygda – Vegårshei kommune”. Målsetting er befolkningsvekst gjennom fokus på 

tettstedsutvikling, sentrumsnære boligområder, boligpolitikk, næring, kultur og markedsføring. Husbanken er 

spesielt involvert i to av elementene i hovedprosjektet. Det ene er en arkitektkonkurranse om utvikling av et 

sentrumsnært boligområde som skal ha en høy boligsosial profil hvor universell utforming, energi og 

miljøkvaliteter skal være implementert. Det andre omhandler tettstedsutvikling av Vegårshei sentrum hvor 

stikkordene er stedsanalyse, masteroppgave, rullerende kommuneplanarbeid og fysiske tiltak innen det 

offentlige rom. 

 Senterområdet Straume i Fjell kommune i Hordaland. Tilskudd er gitt for å støtte utviklingen av en strategi 

for videre utbygging av Straume sentrum i Fjell kommune. Det har blitt arbeidet med å kartlegge de 

forskjellige motstridende interesser i dette komplekse utbyggingsområdet, i tillegg til å skape en overordnet 

struktur for planområdet og å utvikle kriterier for forming av Straume sentrum som sted. 

 ”Nettverk for gjenreisningsbyer”. Husbanken region Midt-Norge inviterte i vår til etablering av et nettverk 

om og for gjenreisningsbyene i region Vest. Samarbeidspartnere er fylkeskommunene i Nord-Trøndelag og 

Møre og Romsdal fylke og Riksantikvaren. Nettverket skal fremme forståelsen for og utviklingen av 

gjenreisningsbyene, deres byggeskikk, identitet og bærekraft. 

 Det har blitt gitt tilskudd til å utvikle Sortland som den inkluderende byen, det gode sted med universelt 

utformede uterom. Tilsagnet dekker to prosjekt. Det ene er gatebruksplan for sentrum der arbeidet er godt i 
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gang og planleggingsfirma har levert ideprosjekt. Det andre er evaluering og kvalitetssikring av ”Den blå 

byen”. Byutviklingsprosjektet skal gå over flere år, og et eventuelt videre arbeid vil bli vurdert. Sortland 

kommune er for øvrig en av 16 pilotkommuner utpekt av MD innenfor universell utforming som strategi i 

kommunens virksomheter. 

 Kurset ”Prosessledelse i stedsutvikling” skal gi kommunene et redskap til å arbeide strukturert og målrettet 

med utfordringer knyttet til stadsutvikling, gjøre det lettare for kommunene å starte opp med konkrete 

utviklingsprosesser når det gjeld stadsutvikling og være en arena for nettverksbygging og utveksling av 

erfaringer. 

 Universitetet i Tromsø, mastergradstudium i stedsutvikling: Universitetet i Tromsø ved IPL skal, dersom alt 

går i orden, sette i gang et treårig distansestudium i stedsutvikling på mastergradsnivå fra hausten 2007. 

Gjennom en intensjonsavtale har Husbankens regionkontor Hammerfest forpliktet seg til å samarbeide med 

IPL i sammenheng med dette studiet, bidra med fagkompetanse og prosesskompetanse, tilby plasser ved 

prosesslederkurs, gi muligheter for at studenter kan hospitere ved kontoret i Hammerfest, bidra som 

innledere/foredragsholdere og koble Husbankens samarbeidsparter opp mot studiet. 

 Regionkontor Hammerfest har bidratt i en rekke prosjekter som omfatter stedsutvikling i flere kommuner i 

regionen. 

Internasjonalt arbeid innen miljø, energi og stedsutvikling 

Husbanken har vært representert i en rekke internasjonale fora og konferanser med miljøfokus. Noen av 

konferansene har hatt et overordnet fokus, mens annen deltakelse innebærer engasjement i mer konkrete 

prosjekter. Det internasjonale engasjementet på miljøområdet spenner over et vidt spekter fra EU-initierte 

prosjekter til samarbeidsprosjekter i Nordvest-Russland. Av internasjonal aktivitet der Husbanken har vært 

involvert, trekkes følgende fram for å vise noe av denne bredden i Husbankens involvering:  

 Husbanken har prosjektledelsen for ”EKSBO - Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger” 

som er et delprosjekt i det internasjonale prosjektet ”IEA SHC Factor Four Housing Renovation.” 

Hovedprosjektets mål er å bidra til å øke energieffektiviteten og bruken av fornybar energi i den eksisterende 

boligmassen. Målet med EKSBO er å utvikle og få et markedsgjennombrudd for kostnadseffektive 

energipakker for eksisterende boliger. 

 Deltakelse i EU-prosjektet ”Promotion of European Passive Houses (PEP)” som har som mål å markedsføre 

det europeiske passivhuskonseptet i Europa. 

 Deltakelse på bolig- og levekårskonferanse i Murmansk, Russland under banneret: ”Våre hjem, – i nord”. 

Tema var bolig og byplan, rehabilitering, forvaltning og finansiering med særlig vekt på miljø og energi og 

universell utforming. 

 

6 Flere universelt utformede boliger og bygninger 

 

Viktige arbeidsmål for Husbanken: 

 Øke antallet universelt utformede boliger, bygninger og uteområder 

 Økt bevissthet og kunnskap om universell utforming blant sentrale faggrupper involvert i 

byggeprosessen, kommuner og forbrukere 

 

De viktigste virkemidlene husbanken har for å nå disse målene er: 

 Grunnlån til oppføring og utbedring tildelt etter kriterier knyttet til universell utforming 

 Boligtilskudd til tilpasning 

 Informasjon og rettledning 

 Kompetansetilskudd 

 
I 2004 ble en femårig handlingsplan for universell utforming lansert. I denne ble vektlagt 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 økes. 

Dette målet skal nås ved hjelp av økonomiske og juridiske hjelpemidler, samt styrket satsing på informasjon og 

kompetanseheving. 
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6.1 Universelt utformede boliger, bygninger og uteområder  

For å nå målet om flere universelt utformede boliger er grunnlån til oppføring og utbedring et viktig virkemiddel. 

Tabell 6.1a viser antall boliger godkjent for grunnlån til oppføring og utbedring fordelt på ulike 

tilgjengelighetskvaliteter.  

 

!!!Tabell 6.1a inn her  - enspalter  

 

T abell 6 .1a B oliger m ed godkjenning for grunnlån

1. - 4 . kvartal  etter type tilgjengelighetskvalitet
1)

I a lt

O pp-

føring

Ut-

bedring

8 546 6 665 1 881

4 677 4 397 280

Livsløpsstandard....................................... 3 654 3 384 270

Besøksstandard........................................ 518 501 17

Fellesareal inne bevegelseshem m et......... 94 94 -

Fellesareal inne m iljøhem m et................... 0 - -

Fellesareal inne orienteringshem m et........ 0 - -

Fellesareal ute bevegelseshem m et.......... 992 991 1

Fellesareal ute m iljøhem m et..................... 656 656 -

Fellesareal ute orienteringshem m et.......... 368 368 -

1) En bolig  kan ha flere kvalite ter

Antall boliger m ed grunnlån oppf/utbe i a lt......

Universell utform ing i a lt..............................

 
 

Mer enn halvparten av de 8 546 boligene som fikk godkjenning om grunnlån i 2006 tilfredsstiller kravene til 

kvaliteter innen universell utforming, mens i overkant av 40 prosent av boligene med grunnlån tilfredsstilte 

kravene til livsløpsstandard. Det er særlig nye boliger som tilfredsstiller kravene til kvaliteter innen universell 

utforming. Hele 2 av 3 nye boliger med grunnlån har gode tilgjengelighetskvaliteter, mens andelen er mindre for 

utbedrede boliger. Dette er resultater som harmonerer godt med resultatene i en ny rapport fra NIBR som viser at 

merkostnadene ved universell utforming er beskjedne ved nybygging, med unntak av lavblokker som da må ha 

heis. Ved inngrep i eksisterende boligmasse vil kostnadene i følge denne rapporten derimot være betydelige, 

spesielt når det gjelder heis. 

 

I 2006 har 94 boliger fellesareal inne med universell utforming dersom man ser bort fra boligene med 

livsløpsstandard og besøksstandard. 1029 boliger har fellesareal ute med universell utforming. Av disse er 992 

boliger tilrettelagt for bevegelseshemmede, mens henholdsvis 656 og 368 boliger er tilrettelagt for miljøhemmede 

og orienteringshemmede.  

 

!!!Figur 6.1a inn her - enspalter 
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Kostnader ved universell utforming av bolig 

Tabell 6.1b viser kostnader knyttet til boliger med kvaliteter innenfor universell utforming. Denne tabellen viser 

at nye boliger som har kvaliteter knyttet til universell utforming i gjennomsnitt er noe billigere per kvadratmeter 

enn boliger uten spesielle kvaliteter. Det samme gjelder boliger med enten bare livsløpsstandard eller 

besøksstandard sammenlignet med boliger uten spesielle kvaliteter. Det er imidlertid verd å merke seg at det kun 

er tre av 518 boliger med besøksstandard som har besøksstandard som eneste kvalitet. 

 

!!!Tabell 6.1b inn her - enspalter 

 

T abell 6 .1b  G jennom snittllige byggekostnader for 

boliger godkjent for grunnlån 1 . - 4 . kvartal 2006
1)

Antall

boliger

G j.snitt

pr. bolig

G j.snitt

pr. kvm

G j.snitts -

areal kvm

6 665 1 470,6 18 433 80

1 902 1 460,0 16 232 90

Kun livs løpsstandard......... 1  564 1 467,8 15 402 95

Kun besøkstandard........... 3 1 446,7 11 016 131

600 1 020,0 18 993 54

1 881 228,8 3 156 72

254 137,4 1 823 75

Kun livs løpsstandard......... 249 136,1 1 802 75

Kun besøkstandard........... 1 890,0 4 635 192

1 105 213,3 2 767 77

1) E n bolig  kan ha flere typer kvalite ter. I ta llene for hver enkelt kvalite t er det kun

    ta tt m edboliger m ed denne kvalite ten for å få  rendyrket kostnadsta llene.

2) B oliger m ed flere kvalite ter knyttet til un iversell u tform ing, m en boliger m ed

     både universell u tform ing og m iljøkvalite ter er ikke m ed her

Universell u tform ing 2)...........

U ten spesie lle  kvalite ter.........

U ten spesie lle  kvalite ter.........

Nye boliger i a lt.........................

Universell u tform ing 2)...........

U tbedring av boliger i a lt............

 
 

Noe av forklaringen på kostnadsforskjellene ligger sannsynligvis i at boligene med kvaliteter i gjennomsnitt er 

noe større enn boligene som ikke har noen spesielle kvaliteter. Større bolig gir ofte lavere kvadratmeterpris (se 

kapittel 5).  

  

For boliger med grunnlån til utbedring var kostnadene per bolig og per kvadratmeter også lavere for boligene med 

universell utforming enn for boligene uten spesielle kvaliteter. 

 

Boligtilskudd til tilpasning i 2006 

Tilpasningstilskuddet skal medvirke til at eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og andre vanskeligstilte får 

boliger som er tilpasset behovene de har. Foreløpige tall viser at kommunene ga slike tilskudd til 3 014 hustander 

i 2006, en nedgang på 11 prosent fra året før. Et gjennomsnittlig tilskudd til tilpasning og utbedring økte med 

nærmere 5 000 kroner til 28 500 kroner i forhold til 2005. 

 

Nærmere 40 prosent av tilpasningstilskuddene i 2006 gikk til utbedring og tilpasning av boligene til personer med 

nedsatt funksjonsevne, mens hver av gruppene eldre og andre vanskeligstilte fikk rundt 30 prosent av tilskuddene. 

 

6.2 Økt bevissthet og kunnskap om universell utforming 

Kompetansetilskuddet er et av Husbankens viktigste virkemiddel for å øke bevisstheten og kunnskapen om 

universell utforming. I 2006 fikk 46 prosjekter knyttet til universell utforming nærmere 9,7 mill. kroner i støtte fra 

kompetansetilskuddet. Dette utgjør omlag 12 prosent av det totale tilskuddet på 80 mill. som det ble gitt tilsagn til 

i 2006.  

 

Kompetansetilskudd til prosjekter med fokus på universell utforming 

Nedenfor presenteres kort noen eksempler på kompetanseprosjekter med fokus på universell utforming: 

 Rehabilitering av studentboliger på Kringsjå studentby. Erfaringer fra 1. byggetrinn (blant annet tiltak 

for universell utforming og miljøtiltak) skal dokumenteres og analyseres som grunnlag for de påfølgende 

byggetrinnene og lignende prosjekter. Formidlingen vil skje på seminarer, befaringer og verksteder.  

 Løvåshagen med 81 boliger i fem blokker rundt en felles bilfri plass. Hele prosjektet er som et av de 

første i Norge utformet ut fra grunnprinsippene for universell utforming. Alle 80 leilighetene har 

livsløpsstandard, og utearealene er formet med hensyn til både bevegelseshemmede og synshemmede. 

Videre har Husbanken under hele prosessen fokusert også på de estetiske sidene slik at helheten til slutt 
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skulle bli god. Formålet med prosjektet er at det skal kunne brukes som forbilde for planleggere og 

utbyggere. Det profilerer også Husbanken og synliggjør en kombinert bruk av virkemidler for å fremme 

boligkvalitet.  

 Prosjekt Kyststi, parsell Bodøsjøen – Alstad i Bodø. Kommunen planlegger en sammenhengende kyststi 

på ca 10 km. Første del vil legge vekt på opparbeiding av friluftsområdet Bodøsjøen der universell 

utforming vektlegges spesielt. Kompetansetilskudd er gitt til planlegging og opparbeiding.  

 Dialogkonferanse – Brukervennlig byggeskikk. Prosjektet er lagt opp som fire samlinger der 

målsettingen er å fremme forståelsen av universell utforming gjennom samarbeid mellom byggebransjen, 

entrepenører, politikere, saksbehandlere og planleggere. Dette skal munne ut i retningslinjer for nye 

kvalitetsmål og gjennomføring av brukervennlig byggeskikk i Tromsø kommune. 

 Samarbeidsprosjekt mellom Båtsfjord og Berlevåg kommuner. Begge kommunene har startet arbeidet 

med sentrumsutvikling, og ønsker at universell utforming skal ligge til grunn for arbeidet. Målsettingen 

er å øke kunnskapen og forståelsen for universell utforming innenfor alle kommunale sektorer, blant 

politikere, planleggere og byggebransjen. 

 FoU prosjekt – Helse og lys. Hovedideen er å utnytte potensialet innen helse og lys med utgangspunkt i 

kompetansemiljøene knyttet til HiBu, Sykehuset Buskerud og LysKultur (Norsk kompetansesenter for 

lys). Foreløpige satsingsområder er 1) Eldre og lys 2) Omsorgsboliger 3) Offentlige rom/byrom/plasser 

og lys og 4) Nye Sykehuset Buskerud og lys 

 Pilotprosjekt Boliger Trolla. NTNU vil i samarbeid med SINTEF, Svein Skibnes arkitektkontor og en 

gruppe beboere i Trolla utvikle et seniorboligprosjekt med høy grad av medvirkning og høy kvalitet på 

områdene miljø og universell utforming. Prosjektet kan bli et forbildeprosjekt, og være interessant for 

utvikling av seniorboliger eller i landet.  

Internasjonalt arbeid 

Husbanken har vært med på en rekke internasjonale konferanser og samarbeidsprosjekter. Universell utforming 

har ikke vært det mest fremtredende temaet i det internasjonale arbeidet, men har vært en del av flere prosjekter. 

Nedenfor presenteres noen internasjonale prosjekter der universell utforming er i fokus.  

 Husbanken har siden 2004 støttet et samarbeid mellom NTNU og Chalmers tekniske høgskole i 

Gøteborg om å arrangere årlige kurs og konkurranser. Tema for 2006 var miljøvennlige og universelt 

utformede barnehager. Husbanken har foruten å initiere samarbeidet mellom studiestedene bidratt i 

undervisning på temaområdet universell utforming og deltatt i juryen. 

 Husbanken er involvert i flere prosjekter med fokus på Nord Vest Russland og Nordområdene. 

Boforhold og bomiljø er en viktig faktor for stabilitet, produktivitet, næringsutvikling og tro på 

fremtiden. Fra russiske myndigheter har det vært uttrykt ønske om at Husbanken kan bidra med sin 

kompetanse når det gjelder finansieringsmuligheter for nybygg og rehabilitering, fordi man ønsker å 

utvikle et lignende boligfinansieringssystem i Russland. Husbanken har i den anledning benyttet 

anledningen til å fremme kvaliteter som ENØK og universell utforming.  

 ”Våre hjem – i nord” – Bolig og levekårskonferanse i Murmansk. Strategier for utvikling av 

byggeprosessen i Murmansk med vekt på universell utforming, grøntanlegg, bevaring og planlegging var 

noen av temaene som ble berørt. 

 Polis og BAS – Europeisk konferanse om universell utforming i Belgia. Det arbeides med å komme frem 

til et felles regelverk for EU som vil få direkte betydning også for Norge. Det ble vist eksempler fra 

mange europeiske land på arbeidet med universell utforming, både på overordnet nivå og konkrete 

prosjekter.  

 Nordisk ministerråd – Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor (NSH) Det er brukt ressurser på å 

få til et godt samarbeid med dette organet. 

 

6.3 Fjerne 100 hindringer 

I november 2004 vedtok regjeringen en handlingsplan for universell utforming. I forbindelse med denne ble det 

iverksatt den landsomfattende kampanjen ”Fjerne 100 alvorlige hindringer i kommunene”. Formålet med tiltaket 

er tredelt: 

 Motivere kommunene til å avklare hvilke tilgjengelighetsproblemer som finnes og prioritere mellom dem 

 Fjerne hindringer som representerer alvorlige begrensninger for personer med nedsatt funksjonsevne i 

kommunene 

 Utvikle andre tiltak i handlingsplanen som skaper lokalt engasjement og innsats 
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Tiltaket er et tilbud om finansieringsstøtte, der alle kommuner i Norge kan søke. Planperioden strekker seg over 

fem år fram til 2009, og det vil bli gitt finansieringsstøtte til ca 20 prosjekter hvert år. Den økonomiske rammen er 

3,3 mill. både i 2005 og 2006. I 2005 kom det inn søknader til 60 tiltak fra 45 kommuner. Av disse fikk 21 

tilskudd i 2005. I 2006 kom det inn søknader til 134 tiltak fra 84 kommuner, omtrent en dobling fra 2005. 22 

kommuner har i 2006 fått innvilget tilskudd.  

 

Handlingsplanen for å fjerne 100 hindringer er delt inn i ulike tema. Det er trafikk, bygg- og uteområder, 

informasjon/IKT og andre tiltak. Det er en klar overvekt av prosjekter knyttet til bygg- og uteområder som både 

søker og har fått tilskudd. I 2006 er det ingen som har fått tilskudd til prosjekter som er knyttet til trafikk og 

transport. Innenfor bygg- og uteområder er det 15 ulike prosjekter som har fått tilsagn om tilskudd i 2006. Dette 

er prosjekter som gjelder alt fra tilrettlegging av ulike friluftsområder til tilrettelegging av møterom, pauseareal og 

toaletter i rådhus. 5 prosjekt har fått tilsagn innenfor informasjon og IKT, fire av dem gjelder teleslynge mens den 

siste gjelder kommunal hjemmeside. I delkategorien andre tiltak har to prosjekter fått tilsagn til henholdsvis 

klatre- og aktivitetspark og en skolekonkurranse om universell utforming. 

 

7 Andre områder 

 

Husbanken forvalter i dag også oppgaver for andre departementer. I dette kapittelet vil disse ordningene og 

resultater knyttet til dem bli beskrevet nærmere. 

 

7.1 Lån til barnehager 

Barnehagelån er et av virkemidlene for å nå målet om full barnehagedekning. Regjeringen legger i 2006 

budsjettmessig til rette for 13 500 nye heltidsplasser som skal gi rom for 10 500 nye barn i barnehage. Husbanken 

skal bidra til dette gjennom finansiering og veiledning. 

 

Husbanken har ved utgangen av 2006 mottatt søknader om lån til 8 744 barnehageplasser. Dette viser at antallet 

søknader er omtrent på samme nivå som i rekordåret 2005. I samme periode ble det godkjent søknader om lån til 

etablering av 7 852 barnehageplasser. Dette er bare 304 plasser mindre enn i 2005. 

 

Året startet med en klar tendens til at man ikke kom til å gi lån til like mange barnehageplasser i 2006 som man 

gjorde i 2005. I løpet av året har det imidlertid vært en gradvis økning i søknadsinngangen som har tydet på at 

antall barnehageplasser finansiert med lån fra Husbanken ikke kom til å bli så mye lavere enn det var i 2005. Ved 

utgangen av 2006 var forskjellen bare 4 prosent. Det ble godkjent 2 966 plasser til barn under 3 år, og 4 881 til 

barn over 3 år (se tabell 7.1a). Det er med andre ord gitt lån til like mange barnehageplasser for barn over 3 år 

som i 2005, mens det har vært en liten nedgang for plasser til barn under 3 år.  

 

!!!Tabell 7.1a in her – enspalter 

T abell 7 .1a H ovedtall for barnehagelån

O ppfølgingskriterium :

-

8 156 7 852 -4

Under 3 år................... 3  273 2 966 -9

O ver 3 år..................... 4  883 4 881 0

SFO ............................ - 5 -

141 95 -33

-

og areal per p lass

Lånebeløp................... 167 867 199 159 19

Anleggskostnad.......... 170 908 204 414 20

Bruksareal................... 9 9 0

Kostnader, lånebeløp 

1. - 4. kv . 

2005

1. - 4. kv . 

2006

Prosent

endring

og pros jekter

Barnehageplasser

P lasser...........................

P ros jekter......................

 
 

I 2006 kostet en barnehageplass i gjennomsnitt 204 414 kroner. Dette er 20 prosent mer enn hva en 

barnehageplass kostet i samme periode i 2005. Gjennomsnittlig lånebeløp per plass steg med 19 prosent til 199 

159 kroner ved utgangen av 2006 (se tabell 7.1a). 
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!!!Figur 7.1a inn her – enspalter 
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Figur 7.1a viser søknadsinngang og godkjenninger for barnehagelån per fjerde kvartal fra 2002 til 2006. Både 

søknader og godkjenninger er oppe på om lag samme nivå som i 2005, og ligger betydelig høyere enn i perioden 

2002 – 2004. 

 

7.2 Tilskudd til nybygg og utbedring av skoleanlegg 

Ved utgangen av fjerde kvartal 2006 har 95 prosjekter fordelt på 87 skoler fått innvilget søknad om kompensasjon 

for sine renteutgifter. Mesteparten av prosjektene som har blitt innvilget rentekompensasjon, er 

utbedringsprosjekter. Bredbånd inngår i 52 av prosjektene, mens det i 85 prosjekter inngår tilrettelegging for 

funksjonshemmede.   

 

!!!Tabell 7.2a inn her - enspalter 

 

Tabell 7 .2a Skolekom pensasjonsordningen

Innvilgede søknader

O ppfølgingskriterium :

- 118 95 -19

Nybygg............................... 24 13 -46

Utbedring........................... 58 57 -2

Både nybygg og  utbedring. 34 21 -38

- 110 87 -21

- 20 907 17 822 -15

* F ire pros jekt i 2006 m angler opplysninger om  det er nybygg 

e ller utbedring 

E lever som  blir om fattet........

1 . - 4 . kv  

2005

1. - 4. kv  

2006

Prosent

endring

Prosjekt'

Anta ll skoler..........................

 
 

I hele perioden ordningen har fungert, har 1 401 prosjekter fordelt på 1 108 skoler fått innvilget sin søknad om 

støtte til renteutgifter ved investeringer i skoleanlegg. I 2006 har 204 prosjekter fordelt på 187 skoler blitt 

ferdigstilt. I de ferdigstilte prosjektene er det særlig undervisningsrom og ventilasjon som har fått en 

oppgradering.   

 

7. 3 Tilskudd til bygging av studentboliger 

Kunnskapsdepartementets budsjett for 2006 ga en ramme for nye tilsagn på 134 mill. kroner. Innenfor rammen 

har i alt 9 prosjekter fått tilsagn fra Kunnskapsdepartementet på til sammen 606 hybelenheter. I 2006 har 

Husbanken godkjent 6 prosjekter på 377 hybelenheter for 88 mill. kroner. 

 

Tabell 7.3a viser at siden ordningen startet har Husbanken godkjent 2 540 hybelenheter for 641 mill. kroner. 

Normalt skjer utbetalingene i løpet av tre år med utbetalingsprofilen 20,60,20 i de tre årene. 
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I alt var 539 mill. kroner er utbetalt ved utgangen av 2006. Av de 2 540 godkjente hybelenhetene er 1 590 

hybelenheter i ferdigstilte prosjekter for 402 mill. kroner. Resten, det vil si 950 hybelenheter er prosjekter under 

arbeid som omfatter 239 mill. kroner. 

 

Av prosjektene under arbeid er det foreløpig utbetalt 137 mill. kroner og det gjenstår 102 mill. kroner. 

Det er totalt utbetalt 85 mill. kroner i 2006.   

  

!!!Tabell 7.3a inn her – enspalter 

 

Tabell 7 .3a. G odkjente studentboliger 

 Anta ll HE M ill. kroner

2003 1 381 343

2004 684 186

2005 98 24

2006 377 88

Sum 2 540 641  
 

!!!Tabell 7.3.b inn her – enspalter 

 

Tabell 7 .3b. Status godkjente studentboliger 

 Antall HE M ill. kroner

Ferdigstilte 1 590 402

Under arbeid 950 239

 2 540 641  
 

7.4 Kirkebygg 

Ved utgangen av 2006 har i alt 204 kirkeprosjekter fått rentekompensasjon til utbedring eller bygging av nye 

kirkebygg. Kompensasjonen er fordelt på 141 fredede eller verneverdige kirker, 61 ordinære kirkebygg og 2 

nybygg (se tabell 7.4a).  

 

Det var kommunene Alta og Hol som fikk støtte til nybygg. Ordningen med rentestøtte til nye kirkebygg 

videreføres ikke i 2007. Dette vil derfor være de to eneste kommunene som vil få rentestøtte til nye kirkebygg 

innenfor denne ordningen.  

 

!!!Tabell 7.4a inn her - enspalter 

 

Tabell7 .4a K irkebygg 

Prosjekter m ed støtte fordelt på type prosjekt

2.-4. kvarta l 2005* 1.-4. kvarta l 2006

O ppfølgingskriterium :

134 204

Fredede k irkebygg............. 22 36

Verneverdige k irker........... 71 105

O rdinæ re k irkebygg........... 41 61

Nybygg.............................. - 2

Til-/Påbygg........................ - 0

*Søknadssystem et var ikke opera tiv t fø r 1 . m ai 2005

Prosjekter

 
 

Utbedring av gulv, tak, vindu og tårn, generell overflatebehandling samt takrenner og nedløp er de tiltakene flest 

søkere ønsker støtte til å gjennomføre. 

 

7.5 Lån til omsorgsboliger og sykehjemsplasser i utlandet 

I 2006 var 500 mill. kroner av lånerammen øremerket for lån til sykehjemsplasser, omsorgsboliger og 

rehabiliteringsplasser i utlandet. 
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Husbanken har i 2006 godkjent 2 søknader omfattende 48 boliger for 61 mill. kroner. 

 

7.6 Psykiatriplanen 

Målet om 3 400 nye omsorgsboliger til personer med psykiske lidelser ble nådd allerede ved utgangen av 2004. 

Husbanken hadde da godkjent i alt 3 418 omsorgsboliger. 

 

Tabell 7.6a viser at i 2006 er 2 235, tilsvarende 65 prosent, av de godkjente boligene nå ferdigstilt. 

 

!!!Tabell 7.6a inn her - enspalter 

G odkjente Ferdigstilte
1)

Ikke ferdigstilte

3 418 2 235 1 183

1999...................... 120 120 0

2000...................... 166 166 0

2001...................... 407 407 0

2002...................... 922 825 97

2003...................... 890 507 383

2004...................... 913 210 703

1) Ferdigstilt i forhold til året for godkjenning

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

Tabell 7 .6a Psykiatriplanen - antall boenheter

 
 

7.7 Eldreplanen 

Handlingsplanen for eldreomsorgen ble avsluttet i 2003, og bare utbetalinger av tidligere gitte godkjenninger står 

igjen.  

 

!!!Tabell 7.7a inn her – to spalter 

 

T abell 7 .7a O ppdaterte ta ll for eldreplanen 

A ntall godkjente og ferdigstilte boenheter pr. 31 .12.2006

O m sorgs- Syke- O m sorgs- Syke- O m sorgs- Syke-

boliger h jem boliger h jem boliger h jem

38 906 19 773 19 133 35 271 19 003 16 268 3 635 770 2 865

5 539 3 918 1 621 5 531 3910 1621 8 8 0

6 143 4 076 2 067 6 143 4076 2067 0 0 0

6 108 3 568 2 540 6 108 3568 2540 0 0 0

7 103 3 190 3 913 6 964 3190 3774 139 0 139

10 629 4 027 6 602 8 752 3604 5148 1 877 423 1 454

3 384 994 2 390 1 773 655 1118 1 611 339 1 272

1) Boenheter i pros jekter som  har få tt godkjenning  

Tota lt.............

Ikke ferd igstilte  boenheter 

I a lt

2002.........

2003.........

Ferdigstilte  boenheter
1)

I a lt

2001.........

G odkjente boenheter

I a lt

1998.........

1999.........

2000.........

 
 

Tabell 7.7a viser status for eldreplanen ved utgangen av 2006. Det er 3 635 boenheter eller om lag 9 prosent som 

ennå ikke er ferdigstilt. Dette gjelder hovedsakelig godkjenninger fra de to siste årene i planperioden.  

 

For at ett prosjekt skal få oppstartingstilskudd, må det være ferdigstilt innen utgangen av 2007. I særlige tilfeller 

kan prosjekter utsettes til første halvår 2008. 

 

7.8 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag 

Ordningen, som kom i 1998, omfatter alle omsorgsboliger og sykehjem som har fått oppstartingstilskudd etter 1. 

januar 1997. Tilskuddet blir gitt som kompensasjon for utgifter til renter og avdrag fra og med 1. januar 1998. 

Utbetalingene av tilskuddet skjer først mot slutten av året, når husbankrenta som danner grunnlaget for tilskuddet, 

er kjent.  

 

Bevilgningen er på 1 287,7 mill. kroner i 2006. 
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7.9 Tilskudd til regionalutvikling 

I fjerde kvartal 2006 innførte Regjeringen et nytt tilskudd som skal stimulere til videre arbeid og innsats for 

stedsutvikling, med spesiell innsats rettet mot mindre tettsteder. Husbanken ble gitt en belastningsfullmakt på 

inntil 6 mill. kroner til formålet.  

 

Hele tilskuddsrammen på 6 mill. kroner ble brukt i 2006, blant annet til utvikling av vitale bygdesamfunn og 

styrking av lokal identitet i Iveland kommune, til prosjekter innenfor stedsutvikling i kommunene Farsund, Suldal 

og Leirfjord og til oppfølging av nettverket for gjenreisningsbyene. 

 

8 Rammer og låneforvaltning 

8.1 Økonomiske rammer 

Tabell 8.1a viser Husbankens hovedordninger i årene 2002–2006. Den store nedgangen fra 2002 og 2003 i 

tilskuddsrammen skyldes at Handlingsplanen for eldre ble avsluttet i 2003. Fra 2005 til 2006 har det vært en 

økning i de tre sentrale ordningene bostøtte, boligtilskudd og kompetansetilskudd. 

 

Utlånsrammen er holdt på et forholdsvis flatt nivå 13 000–14 500 mill. kroner over en femårsperiode. 

 

!!!Tabell 8.1a inn her – en spalte 

Tabell 8 .1a  H usbankens hovedordninger 2002 - 2006, m ill kroner

2002 2003 2004 2005 2006

Tilskudd i a lt 7  055,1 5 548,9 4 527,6 4 092,9 4 526,1

580.70 Bostøtte ,overs lagsbev ......................... 1  757,0 1 932,8 2 109,0 2 093,6 2 232,6

581.71 Byforn./bo ligkval.................................. 108,0 60,0 21,4 0,0 0,0

581.75 Bolig tilskudd........................................ 732,0 670,0 664,6 559,0 574,0

586.60 O ppstartingstilskudd............................ 3  276,4 1 378,2 177,7 0,0 0,0

  herav  psyk ia tribo liger.................................... 79,8 169,2 177,7 0,0 0,0

581.78 Kom petansetilskudd ........................... 36,5 36,1 31,0 56,7 82,8

552.72 Regionaltilskudd .................................     6 ,0

581.79 Radon................................................. 9 ,2 13,4 0,0 0,0 0,0

582.60 Kom pensasjon sko leanlegg ................ 70,0 192,0 240,5 207,0 322,0

582.61 Kom pensasjon k irkebygg ................... 7 ,8 21,0

586.63 Kom pensasjonstilskudd ...................... 1  066,0 1 266,4 1 283,4 1 168,8 1 287,7

Utlånsram m e 13 000 14 500 14 500 13 500 13 500  
 

8.2 Tilskuddramme 2006 

Husbanken hadde i 2006 en samlet tilskuddsramme på 4,5 mrd. kroner som ble benyttet tilnærmet fullt ut i 2006. 

Bostøtte og kompensasjonstilskudd utgjorde om lag 3,9 mrd. kroner eller til sammen 86 prosent av rammen. I 

andre kvartal ble det gitt en ekstrabevilgning på 17 mill. kroner til kompetansetilskudd. Tabell 8.2a nedenfor viser 

disponeringen av de ulike tilskuddspostene i 2006.  

 

!!!Tabell 8.2a inn her – en spalte 
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T abell 8 .2a T ilskudd - R am m e og disponering av

m idler 1 . - 4 . kv. 2006  M illioner kroner.

O rdning

Ram m e

2006

D isponert

1.-4. kv . 2006

Prosentdel

brukt

4 526,1 4 345,3 96,0

2 232,6 2 213,9 99,2

574,0 573,6 99,9

- for kom m unal v ideretilde ling. 370,9 370,7 99,9

- d irekte fra Husbanken.......... 195,4 195,4 100,0

- pros jekteringstilskudd........... 5 ,4 5,2 96,3

- tils tandsvurdering................. 2 ,3 2,3 100,0

82,8 82,7 99,9

6,0 6,0 100,0

1 630,7 1 469,1 90,1

- O m s.bol. og sykehjem .......... 1  287,7 1 142,1 88,7

- Skoleanlegg......................... 322,0 323,9 100,6

- K irkebygg............................. 21,0 3,1 14,8

1) G je lder bostøtteutbeta ling for tred je term in 2005, førs te og andre term in 2006

Kom pensasjonstilskudd...........

Tota lt.............................................

Bostøtte 1)...............................

Bolig tilskudd.............................

Kom petansetilskudd.................

Regionalutv ik ling......................

 
 

Figur 8.2a viser fordelingen av boligrettede tilskudd i 2006. Bostøtte utgjorde 77 prosent og boligtilskudd 20 

prosent av midlene. Kompetansetilskudd utgjorde 3 prosent. De ulike kompensasjonstilskuddene er holdt utenfor 

denne sammenligningen. 

 

!!!Figur 8.2a inn her – en spalte 
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8.3 Låneramme 2006 

Utlånsrammen for 2006 var på 13,5 mrd. kroner, det vil si det samme som i 2005. Av rammen var 0,5 mrd. kroner 

øremerket omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rehabiliteringsplasser i utlandet. Innenfor lånerammen skulle 

Husbanken videreføre prioriteringen av startlån til unge og vanskeligstilte, slik at de skal kunne etablere seg i 

egen bolig. Lånefinansiering av nye barnehageplasser ble også prioritert i 2006. 

 

I 2006 ble noe over 92 prosent av lånerammen benyttet. Fordelingen for de ulike ordningene går fram av tabell 

8.3a. 

 

!!!Tabell 8.3a inn her – en spalte 
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Tabell 8 .3a U tlån - R am m e og disponering av

m idler 1 . -4 . kv.  2006 M illioner kroner.

O rdning

Ram m e

2006

Disponert

1.-4. kvarta l 

2006

Prosentdel

brukt

13 500,0 12 465,7 92,3

7 786,1 7 505,2 96,4

500,0 60,8 12,2

3 412,2 3 344,6 98,0

1 801,7 1 555,1 86,3Barnehagelån...............................

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

Lån til om sorgsboliger/sykeh.........

S tartlån ........................................

G runnlån.......................................

 
 

 

For å oppnå høyest mulig boligpolitisk måloppnåelse ble føringene i tildelingsbrevet for 2006 lagt til grunn for 

fordeling av lånerammen på de ulike låneordningene i 2006. Ved inngangen av året ble derfor 29 prosent av 

rammen fordelt til startlån og 12 prosent ble fordelt til barnehager. De resterende 59 prosenten av lånerammen ble 

fordelt til grunnlån 

 

Figur 8.3a viser hvordan det faktiske forbruket av lånemidler i 2006 kom ganske nær denne opprinnelige 

fordelingen: Grunnlånet utgjorde 60 prosent, startlån 27 prosent og barnehager 13 prosent av forbruket.  

 

!!!Figur 8.3a inn her – en spalte 

 

Startlån

27 %

Barnehager

13 %
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60 %

Figur 8.3a Husbankens bruk av  utlånsmidler 

1. - 4. kv. 2006

 
 

8.4 Utlånsmasse  

Fra 2006 har Husbanken samlet låneforvaltningen til ett kontor for å effektivisere forvaltningen og bedre 

sammenligningsgrunnlaget i forhold til andre aktører og forvaltningsmodeller. 

 

Det ble i 2006 utbetalt 10,8 milliarder i nye lån, en økning på 2,7 prosent i forhold til 2005. Det ble innbetalt 

avdrag for 10,8 milliarder kroner, som er om lag det samme som i 2005 (se figur 8.4a). Utlånsmassen har dermed 

vært stabil i 2005 og 2006 på om lag 94,5 milliarder kroner. 

 

!!!Fig 8.4a in her – en spalte 
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Fra 2005 til 2006 har det vært en nedgang i antall lån på 9,8 prosent (se tabell 8.4a). Utlånsmassen er derfor stabil 

som en følge av at gjennomsnittslånet øker. 

 

!!!Tabell 8.4a inn her – en spalte 

 

T abell 8 .4a E ndringer i lånem assen. M ill kr.

1.-4 . kv . 1 .-4 . kv .       % -v is

2005 2 006 endring

10 520 10 805 2,7

10 559 10 580 0,2

3 732 4 292 15

6 827 6 288 -8

-4 98 --

94 461 94 559 0,1

88 653 79 971 -9,8

U tlånsvekst fra  åre t før, m ill. k r...

U tlånsvo lum  31.12., m ill.k r..........

Anta ll lån  31.12...........................

U tbeta ling  av  nye lån...................

M ota tte  avdrag............................

O rd inæ re.................................

Ekstraord inæ re........................

 
 

Flere ville ha fastrente i 2006  

Antall kunder som ville ha 5-års fastrente på husbanklånet økte med 62 prosent fra 2005 til 2006. I alt ble det 

inngått noe over 3 000 avtaler om 5-års fastrente i 2006 (se figur 8.4a). Pågangen var spesielt stor i dagene før 

årsskiftet. Dagen etter et innslag på TV2-nyhetene i romjulen, mottok Husbanken 964 telefoner om fastrente– og 

det er ny rekord på en dag. 

 

!!!Fig 8.4a in her – en spalte 

Figur 8.4b. Inngåtte fastrenteavtaler 2002 – 2006
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8.5 Mislighold 

Antall misligholdte lån gikk ned med 5,7 prosent fra tredje til fjerde kvartal 2006. I løpet av et år, det vil si fra 

fjerde kvartal 2005 til fjerde kvartal 2006 har antall misligholdte lån gått ned med 21 prosent. Låneporteføljen har 

i løpet av samme periode blitt redusert med snaut 8 700 lån, eller med om lag 10 prosent.      

 

I alt 1 228 lån er misligholdte ved utgangen av fjerde kvartal 2006, og det er under 2 prosent av totalt antall lån. I 

alt 52 prosent av misligholdet var over kort tid, det vil si fra 3 til 7 måneder, og 18 prosent av misligholdet fra 7 

til 13 måneder. Langtidsmisligholdet (over 13 måneder) var på 30 prosent, noe som det også var på samme tid i 

2005.  

 

!!!Figur 8.5a inn her – en spalte 
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Samlet lånemasse som er misligholdt, har gått ned med 4,5 prosent fra tredje kvartal 2006 til fjerde kvartal 2006. 

Misligholdte lån (restgjeld) er på under 1 prosent av den totale utlånsmassen. 

 

!!!Tabell 8.5a inn her – en spalte 

 

T abell 8 .5a. M islighold 2 .–4. kv. 2006,

prosentvis endring 3 .–4. kv. 2006

2. Kv . 3. Kv . 4. Kv . % -v is

2006 2006 2006 endring

M islighold

1 368 1 302 1 228 -5,7

1,62 1,58 1,54 -2,5

58 56 49 -12,5

0,06 0,06 0,05 -16,7

947 833 791 -5,0

0,99 0,88 0,84 -4,5av  sam let utlån..................................

M is ligholdte lån i a lt ..........................

M is ligholdte lån (restg je ld) i prosent

M is ligholdte lån i prosent...................

M is ligholdte beløp, m ill k r..................

M is ligholdte beløp i prosent...............

M is ligholdte lån (restg je ld), m ill k r......

 
 

8.6 Tap og risikofond 

Idet følgende omtales vurdering av risiko knyttet til lånevirksomheten, og det redegjøres for tap som er bokført i 

2006. 

 

Vurdering av panteverdi, betjeningsevne og risiko 

Det er generelt god pantesikkerhet for lånene som blir gitt i store deler av det sentrale Østlandsområdet. En stor 

del av utbyggingen er blokkbebyggelse som uten unntak finner sted i større tettsteder eller byer. Det er i tillegg 

svært liten etterspørsel etter lån til prosjekter i områder med lav pantesikkerhet. Region Øst antar at det er på lån 
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til barnehager at Husbanken tar størst risiko. Mange kommuner nærmer seg full dekning, og det er relativt 

kostnadskrevende å bygge om til alternativ bruk. 

 

I Region Vest mottar Husbanken også sjelden søknader der man vurdere boligens panteverdi for å være for lav. 

Risikoen er heller knyttet til betjeningsevnen for lån. I 2006 vurderte regionkontoret den personlige økonomien 

nærmere i 280 saker. Av disse fikk 56 søkere tilbud om lånetilsagn, men med frarådning om låneopptak. I alt 11 

søkere fikk avslag p.g.a. for dårlig betjeningsevne. 

 

I en del saker er risikoen knyttet til boliger for prioritert målgrupper, og dette er risiko som Husbanken i hovedsak 

skal ta. Eksempelvis har Husbanken i Region Midt-Norge gitt lån til prosjekter med bofellesskap for psykisk 

utviklingshemmede, der beboerne selv står som eier og låntaker. Usikkerheten er her knyttet både til boform – 

liten alternativ anvendelse ved fraflytting –  og til betjeningsevne.   

 

Pantesikkerheten i store deler av området under regionkontoret i Bodø er usikker og til dels lav. I en del tilfelle 

prøver regionkontoret å påvirke til at det velges rimelige prosjekter med gode kvaliteter for at lånebelastningen og 

dermed risikoen skal bli mindre. Gjennom bruk av startlån og boligtilskudd trekkes kommunen noen ganger inn 

for å dele på risikoen, og i enkelte tilfelle vurderes også kommunal garanti.  

 

I store deler av Hammerfestkontorets distrikt er boligens panteverdi lav. Privatbanker er restriktive med å gi lån i 

disse områdene, og her er Husbanken det eneste alternativet til å få boliglån. Den ordningen som oftest benyttes 

her er grunnlån til utbedring og kjøp. ”Risikolån” blir her stort sett gitt uten avdragsfri periode. 

 

Bokførte tap i 2006 
Samlet brutto tap i 2006 var litt høyere enn tapet i det foregående året. Tap på personlige låntakere viser nedgang, 

mens tap på ikke-personlige låntakere har økt en del fra et svært lavt nivå i 2005. Med en markert nedgang i 

tilbakeføringer på tidligere tap, det vil si innganger på restkrav, har netto tap økt noe mer enn samlet brutto tap (se 

tabellen nedenfor).   

  

Tapssakene som omfatter personlige låntakere er på boliger som oftest ligger i områder hvor det er relativt lav 

boligomsetning, og hvor dette gjenspeiles i prisene. En vanlig årsak til mislighold og påfølgende tap er endringer i 

inntektssituasjonen til låntaker som følge av for eksempel arbeidsledighet, uføretrygd eller samlivsbrudd. 

 

Relativt lave brutto tap på personlige låntakere i 2005 og 2006 har sammenheng med fortsatt lav rente og stigende 

boligpriser samtidig som arbeidsledigheten er lav. Verdien av de misligholdte lånene utgjorde 0,84 prosent av den 

samlede utlånsmassen ved utløpet av 2006 (se tabell 8.5a), og dette er den laveste andelen misligholdte lån som er 

registrert i husbankstatistikken. Det har vært en vedvarende nedgang både i antall begjæringer om tvangssalg og 

antall gjennomførte tvangssalg i de fire siste årene. I 2007 er det regnet med at tapene på personlige låntakere 

øker litt i takt med en forventet renteoppgang. 

 

Av tap på ikke-personlige låntakere i 2006 utgjorde et enkelt tap nesten halvparten. Det gjelder et hybelhus med 

21 hybler i Kristiansand, hvor leilighetene skulle benyttes som utleieboliger til unge, enslige flyktninger. Store 

feil og mangler ved boligene, samt dårlig beliggenhet i forhold til brukergruppen den var tiltenkt, gjorde at det 

ikke ble mulig å skaffe leietaker. Det ble bokført tap på til sammen ca 1,7 mill kroner på to boligstiftelser i 

Gjemnes kommune på Nordmøre. Begge prosjektene er fullfinansiert med oppføringslån og utleielån. Det er 

ventet at tapene vil øke noe i 2007 som følge av flere tap på utleieboliger i boligstiftelser. 

 

Det har ikke blitt bevilget tilskudd til Husbankens risikofond siden 1998. Fondet utgjorde da vel 173 mill. kroner. 

Siden har fondet blitt redusert med vel 100 mill. kroner. 

 

!!!Tabell 8.6a inn her – en spalte 
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T abell 8 .6a T ap, inkasso  og beholdning av

eiendom m er 1 . - 4 .kv. 2005 og 2006

1.- 4 . kv . 1.- 4 .kv . P rosentv is

2005 2006 endring

    TAP O G  RIS IKO FO ND

 

18,7 19,3 3,2

17,1 12,7 -25,7

- 1,6 6,6 312,5

5,8 2,4 -58,6

12,9 16,9 31,0

88,8 71,9 -19,0

LÅNEM ASSE  pr. 31.12.

88 653 79 971 -9,8

94 461 94 559 0,1

INKASSO ,  antall saker

558 467 -16,3

BEHALDNING  AV E IG EDO M M AR pr. 31.12.111 93 -16,2

BEHO LDNING  AV E IENDO M M ER  pr. 31.12.

- - -

9 7 -22,2

Netto tap, m ill. kr.............................

R is ikofond pr. 31.12., m ill. kr...........

S IFBO -boliger..................................

Anta ll lån.........................................

Lånevolum , m ill. kr..........................

Begjæ ringer om  tvangssalg.............

G jennom førte tvangssalg................

E iendom m er, ekskl. S IFBO .............

T ilbakeføringer, tid ligere tap............

Personlige låntakere...................

B rutto tap, m ill. kr............................

Ikke-personlige låntakere............
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Vedlegg 1:  

Om Husbankens låne- og tilskuddsordninger 

 

Grunnlån 

Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø, universell utforming i ny og eksisterende 

bebyggelse, skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i 

distriktene. Grunnlånet bidrar således til måloppnåelse innenfor alle de fire boligpolitiske hovedmålene (side 3). 

 

Lånet kan benyttes til finansiering av nye boliger, utbedring av boliger, ombygging av bygninger til boliger, og 

kjøp av nye og brukte utleieboliger. Lånet skal bidra til å oppnå boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli 

oppnådd. Rammen for grunnlån var i 2006 på i underkant av 7,8 milliarder kroner. 

 

Grunnlån kan gis til: 

 Oppføring av nye boliger, garasjer og øvrige lokaler som naturlig hører med i et bomiljø. 

 Utbedring av eksisterende boligmasse og ombygging av annen bygningsmasse til boliger. 

 Kjøp av utleieboliger for prioriterte grupper.  

 Grunnlån kan unntaksvis gis til kjøp og utbedring av brukt bolig. Dette kan være aktuelt i distrikter hvor det 

er vanskelig å få finansiering fra private banker. 

 

Grunnlån til oppføring av nye boliger 

I 2006 ble 6 665 nye boliger godkjent for grunnlån (tabell 1). I den samme perioden var det søkt om lån til 

oppføring av i alt 6 853 boliger. Det ble utbetalt lån til 5 785 boliger. 

 

!!!Vedlegg1, tabell 1 inn her – enspalter 

 

T abell 1  G runnlån til oppføring 1 . - 4 . kvartal 2002 - 2006
1

2002 2003 2004 2005 2006

Pros jekt.................... 2  393 1 290 1 185 1 188 1 067

Boliger..................... 14 342 9 724 11 262 9 858 6 853

Beløp m ill. k r............ 11 927,8 8 565,7 9 860,4 10 817,4 8 011,3

P ros jekt.................... 1  796 1 383 1 029 1 001  899

Boliger..................... 10 379 9 933 9 450 8 138 6 665

Beløp m ill. k r............ 8  702,4 8 420,1 9 334,5 9 068,4 9 117,1

P ros jekt.................... 5  024 3 783 2 341 2 160 1 724

Boliger..................... 8  714 7 341 5 295 6 655 5 785

Beløp m ill. k r............ 6  480,2 5 457,4 4 408,4 5 496,6 5 694,3

1) Før 1. ju li 2005 g je lder ta llene kun oppføringslån

M ottatte søknader

U tbeta lt

G odkjent

 
 

 

Grunnlån til utbedring av boliger 

I alt ble det godkjent 1 881 boliger for lån til utbedring i 2006. Som det går fram av tabell 2, har antall godkjente 

boliger, og boliger det er søkt om lån til, falt markert de siste årene. Nedgangen siste år kan nok for en stor del 

forklares med strengere kvalitetskrav i utbedringsprosjekter etter innføring av grunnlån 1. juli 2005. 

 

!!!Vedlegg 1, tabell 2 inn her – enspalter 
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T abell 2  G runnlån til utbedring 1 . - 4 . kvartal 2002 - 2006
1

2002 2003 2004 2005 2006

Pros jekt....................  723  484  431  405  326

Boliger..................... 12 023 8 002 8 018 6 263 2 544

Beløp m ill. k r............ 1  388,8 1 240,8 1 192,9 1 397,2  804,0

P ros jekt....................  486  460  334  335  229

Boliger..................... 8  369 12 858 6 821 5 877 1 881

Beløp m ill. k r............ 1  006,4 1 581,0 1 046,3 1 102,3  433,1

P ros jekt....................  621  384  318  293  245

Boliger..................... 11 854 9 177 8 573 6 049 4 917

Beløp m ill. k r............ 1  227,4 1 120,5  959,6  923,5  906,2

1) Før 1. ju li 2005 g je lder ta llene kun utbedringslån

M ottatte søknader

G odkjent

U tbeta lt

 
 

 

Grunnlån til kjøp av utleieboliger 

I 2006 ble 81 boliger godkjent for lån til kjøp av utleieboliger for vanskeligstilte grupper. Nivået har falt markert 

etter at grunnlån til kjøp av utleieboliger erstattet startlån til kjøp av utleieboliger fra og med andre halvår 2005. 

 

!!!Vedlegg 1, tabell 3 inn her - enspalter 

 

T abell 3  G runnlån til kjøp av utleieboliger

1. - 4 . kvartal 2002 - 2006
1

2004 2005 2006

Pros jekt....................  49  62  52

Boliger.....................  346  162  109

Beløp m ill. k r............  192,1  171,0  122,7

P ros jekt....................  49  42  44

Boliger.....................  332  56  107

Beløp m ill. k r............  125,1  54,6  110,5

P ros jekt....................  41  43  41

Boliger.....................  312  141  81

Beløp m ill. k r............  118,4  66,5  78,5

1) Før 1. ju li 2005 gje lder ta llene kun startlån til u tle ieboliger

Utbeta lt

M ottatte søknader

G odkjent

 
 

Kvalitetsområder 

Som grunnlag for finansiering må prosjektene ha god, helhetlig kvalitet og ivareta kriterier for universell 

utforming og miljø. Følgende tiltak vil bli vektlagt: 

 Universell utforming: Tilrettelegging av livsløpsstandard, installering av heis i nye lavblokker, universelt 

utformede uterom, installering av heis og innpassing av bygning/boligrelaterte tilgjengelighetstiltak (eks. 

besøksstandard) i eksisterende bebyggelse. 

 Miljø: Redusert energibehov som går ut over gjeldende forskriftskrav, forbedring av inneklima, radontiltak, 

gjenbruk/ombruk av materialer. 

 Byggeskikk, antikvariske- og kulturhistoriske hensyn 

 

Det kreves høyere kvaliteter for boliger med stort areal. Kvalitetskriteriene vil kunne fravikes. Det gjelder i 

forhold til vanskeligstilte gruppers behov for rimelige boliger og særskilte behov i enkelte distrikter. For 

vurderinga av måloppnåelse for grunnlån innenfor de ulike kvalitetsområdene, henvises det til kapittel 4 og 5. 

 

Låneutmåling 

 Ordinær låneutmåling er 80 prosent av de prosjektkostnader Husbanken godkjenner. Dette gjelder oppføring 

av boliger for salg, eget bruk og utleieboliger. 

 Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100 prosent av de utbedringskostnader Husbanken godkjenner, 

dersom samlet lånebelastning på eiendommen ikke overstiger 90 prosent av antatt omsetningsverdi etter 

utbedring. Er den samlede måloppnåelsen god, kan det gjøres unntak for dette i distriktene. 
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 Når kommunen er låntaker kan Husbanken finansiere inntil 100 prosent av de prosjektkostnader Husbanken 

godkjenner. Tilsvarende kan private utleieprosjekter til vanskeligstilte finansieres med 100 prosent av 

godkjente prosjektkostnader når det foreligger avtale med kommunen om bruk av boligene til 

vanskeligstilte grupper.  

 

Forhåndsvurdering 

Husbanken tilbyr et samarbeid med lånsøker i prosjekteringsfasen. Saken bør normalt legges fram for 

forhåndsvurdering. For å fremme produktutvikling og gjennomføring av nybyggings- og utbedringsprosjekter 

med god boligkvalitet, kan det inngås intensjonsavtaler med utbyggere, boligbyggelag, borettslag og eventuelt 

andre aktører. 

 

Ytterligere informasjon finnes i veilederen for grunnlån under http://husbanken.no/regelverk/ 

  

Startlån 

Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunene 

tar opp lån i Husbanken og videreutlåner disse midlene til husstander som sliter på det lokale boligmarkedet, som 

for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer 

med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Lånet er 

behovsprøvd og kan brukes til kjøp, oppføring eller utbedring av bolig, og til refinansiering av dyre lån dersom 

det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen sin. 

 

Startlånet blir i mange tilfeller gitt som topplån i kombinasjon med grunnfinansiering av boligen i Husbanken 

eller en privat bank, men kan også brukes til fullfinansiering av boliger for spesielt vanskeligstilte husstander. 

Kommunene kan også bruke andre boligøkonomiske virkemidler, som boligtilskudd og bostøtte, i kombinasjon 

med startlånet. På denne måten kan kommunene finne gode boligfinansieringsløsninger for husstander som ellers 

ikke ville kunnet etablere seg på det lokale boligmarkedet. 

 

Figur 2 viser utviklingen i antall startlån og samlet utlånsbeløp som ble utbetalt fra kommunene fra 2004 til 2006. 

 

!!!Vedlegg 1, figur 1 INN HER – EN SPALTE 

 

Figur 1. Antall startlån og samlet utlånsbeløp 2004-2006. 
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Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger 

Tilskuddet til etablering, tilpasning og utleieboliger skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for 

vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 

Kommunene tildeler boligtilskudd til enkeltpersoner for etablering i egen bolig, ofte i kombinasjon med startlån 

og/eller boliglån i en privat bank. Boligtilskuddet fungerer som egenkapital i form av et rente- og avdragsfritt lån 

http://husbanken.no/regelverk/
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som avskrives over 10 år. Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte 

fra andre offentlige ordninger. 

 

Tilskudd til tilpasning og utbedring blir også tildelt av kommunen, og skal bidra til å gjøre boliger bedre egnet til 

å ivareta de behovene som eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har. Tilskuddet dekker utgifter til 

nødvendige utbedringer og tilpasninger på inntil 40 000 kroner. I særskilte tilfeller kan det gis høyere tilskudd. 

 

Tilskudd til utleieboliger blir tildelt av Husbanken til kommuner, stiftelser og lignende til oppføring, kjøp eller 

utbedring av utleieboliger for bostedsløse, rusmisbrukere, flyktninger, funksjonshemmede og andre spesielt 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 20 prosent av prosjektkostnadene 

eller kjøpsprisen for boligene. 

 

Husbanken gir også tilskudd til dekning av prosjekterings- og utredningsutgifter i forbindelse med oppføring av 

bolig, kjøp av brukt bolig og utbedring av eksisterende bolig som skal brukes av eldre eller personer med nedsatt 

funksjonsevne. Tilskuddet dekker som hovedregel inntil 12 000 kroner per sak, men i særskilte tilfeller kan det 

gis høyere tilskudd. 

 

Borettslag og sameier med ti boliger eller flere kan få tilskudd fra Husbanken til tilstandsvurdering og helhetlig 

planlegging ved bolig- og miljøfornyelse. Tilskuddet gis i to trinn, der trinn I er en generell, overordnet vurdering 

og trinn II er en mer detaljert undersøkelse eller analyse av spesielle forhold knyttet til for eksempel universell 

utforming eller miljø- og energitiltak. Normalt er tilskuddet begrenset oppover til 20 000 kroner for trinn I og 

70 000 kroner for trinn II. 

 

Den samlede tilsagnsrammen for boligtilskuddet var på 574 mill. kroner i 2006. Av dette ble 371 mill. kroner satt 

av til kommunal videretildeling, fordelt på 290 mill. kroner til etableringstilskudd til enkeltpersoner og 81 mill. 

kroner til tilskudd til tilpasning og utbedring av boliger for eldre og funksjonshemmede. I alt 203 mill. kroner ble 

satt av til tilskudd direkte fra Husbanken, fordelt på 195 mill. kroner til utleieboliger og til sammen 8 mill. kroner 

til tilskuddene til prosjektering og tilstandsvurdering. 

 

Tabell 2 viser utviklingen i de ulike boligtilskuddene de siste fem årene, målt i henholdsvis antall husstander og 

antall boliger med tilskudd.  

 

!!!VEDLEGG 1, TABELL 4 INN HER – EN SPALTE 

 

Tabell 4. B oligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger 2002–2006. Foreløpige tall

2002 2003 2004 2005 2006

T ilskudd til enkeltpersoner
1

1185 1870 1521 1813 1660

T ilskudd til u tle ieboliger
2

1286 1100 1019 1590 735

T ilskudd til tilpasning
1

4521 3659 3551 3389 3014

T ilskudd til prosjek tering
2

367 404 387 440 439

T ilskudd til tils tandsvurdering
2

13398 16732 10619 7536 7494

1) Antall husstander m ed tilskudd

2) Antall boliger m ed tilskudd  
 

Bostøtte 

Bostøtten skal bidra til at alders-, uføre- og etterlattepensjonister, barnefamilier og andre husstander med svak 

økonomi skal kunne skaffe seg en hensiktsmessig og nøktern eie- eller leiebolig og ha mulighet til å bli boende 

der. Bostøtten skal også jevne ut forskjeller i levekår mellom ulike pensjonistgrupper som følge av ulike 

boutgifter.  

 

Husholdningenes økonomiske situasjon og forholdet mellom inntekt og boutgift avgjør om husstanden kan motta 

bostøtte. Det stilles også krav både til husstanden og boligen for å bli tildelt bostøtte.  For mottakere med lav 

inntekt utgjør bostøtten en stor andel av boutgiften. I gjennomsnitt mottar hver husstand i overkant av 20 000 

kroner per år. Dette bidraget til boutgiftene fører til at mottakerne kan etablere seg og bli boende i sine boliger. 
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I perioden 2002 til 2006 er bevilgningene til bostøtten økt med 450 mill kroner. Dette er bl.a. et resultat av 

regjeringens tiltaksplan mot fattigdom som bostøtten er en del av. Omlegging av subsidiemodellen for 

utleieboliger som innebærer at subsidiene i større grad skal gå direkte til beboeren og nå dem som har størst 

behov har også bidratt til den sterke veksten. 

  

Den totale budsjettrammen for bostøtte i 2006 er på 2 232,6 mill. kroner. Følgende regelverksendringer gjelder 

for 2006: 

 fjerning av kravet om at boligen må være minst 40 kvm for husstander som har person med grunnstønad, 

hjelpestønad, yrkesskadeerstatning, attføringspenger, rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad 

eller varig sosial stønad som eneste inntekt 

 økning av boutgiftstaket med 10 000 kroner for beboere i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, 

Trondheim, Tromsø, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand. 

 elektronisk søknadsskjema  

 

!!!Vedlegg 1, tabell 5 bostøtte inn her -  en spalte  

 

Tabell 5  U tbetaling av bostøtte. M ill. kr

2005 2006

Budsjettram m e 2 063,1 2 232,6

Tota lt u tbeta lt* 2  055,0 2 216,5

Totalt tilk jent bostøtte

- 3 . term in i fjor 693,7 677,4

- 1 . term in i år 675,0 776,2

- 2 . term in i år 658,9 730,0

- k lagesaker 27,4 32,9

* T ilbakekrav , avv is te  saker og lignende er ikke m ed i ta llene  
 

I 2006 ble det i alt utbetalt 2 213,9 mill kroner i bostøtte. Dette er summen av utbetalingen for 3. termin 2005, 

1.termin 2006, 2. termin 2006 i tillegg til utbetaling til klager og etterbehandlinger. Det var 121 592 husstander 

som mottok bostøtte en eller flere ganger i løpet av året. Til sammen 72 prosent av disse husstandene fikk ved 

ordinær behandling innvilget bostøtte for alle måneder i 2006. Gjennomsnittlig bostøtte per måned var 1 740 

kroner, gjennomsnittlig boutgift per måned var 4 730 og gjennomsnittlig årsinntekt var 108 590 kroner. 

 

Kompetansetilskudd 

Kompetansetilskuddet fra Husbanken skal bidra til å heve kompetansen på det bolig- og bygningspolitiske 

området, og blir fordelt ut fra overordnede prioriteringer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Gjennomføring av den nasjonale strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, ”På vei til egen bolig”, 

har høyeste prioritet innefor denne ordningen i 2006. Videre skal tilskuddsordningen bidra til: 

 God planlegging og gjennomføring av boligpolitikk i kommunene 

 Kunnskapsutvikling innenfor boligsosialt arbeid og ulike boligkvaliteter som energisparing, universell 

utforming og god byggeskikk 

 Kunnskapsutvikling om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk 

 Formidling av kunnskap, gode eksempler og planleggingsverktøy til aktørene på boligmarkedet 

 Støtte til organisasjoner som arbeider for å sikre personer med nedsatt funksjonsevne gode boforhold 

 

Tilskuddet skal gå til tiltak som gir økt kompetanse, større kunnskap og bedre plangrunnlag for arbeidet med 

boligspørsmål, og er spesielt rettet mot det ansvaret kommunene har for vanskeligstilte grupper. Tilskuddet gis i 

hovedsak til forsknings- og utredningsprosjekter, utviklings- og pilotprosjekter og informasjonstiltak. 

Kompetansetilskuddet blir ikke gitt til å løse lovpålagte oppgaver, til tiltak som kan forventes å bli gjennomført 

uten tilskudd eller til tiltak som med stor sannsynlighet vil kunne oppnå finansiering fra annet hold. Det kan etter 

spesiell vurdering gis tilskudd til fysiske investeringer i forbindelse med pilotprosjekter. 

 

Etter en økning på 17 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett, har Husbanken en samlet ramme på 82,8 mill. 

kroner til kompetansetilskudd i 2006. Ved utgangen av fjerde kvartal var det gitt tilsagn om 82,7 mill. kroner i 

tilskudd til 391ulike kompetanseprosjekter. Rundt en femdel av prosjektene dreier seg om ulike kurs- og 

utdanningstiltak, mens en like stor andel av prosjektene består av informasjons- og formidlingstiltak. De øvrige 
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prosjektene ligger innenfor et vidt spekter av tiltak, fra forskning, utredning og planlegging til konkurranser, 

forsøksprosjekter og pilotprosjekter. 

 

Lån til barnehager 

Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager, og er et av virkemidlene for å nå målet om 

full barnehagedekning. Lånet kan gis til kommuner, enkeltpersoner, selskaper og stiftelser og lignende. Det gis 

ikke lån til barnehager som eies av statlige institusjoner, etater og forvaltningsbedrifter. Lånesøker må være 

anbefalt av kommunen.  

 

Lån kan gis til oppføring av barnehager, tilbygg til barnehager, kjøp og utbedring av bygning eller del av bygning 

som tas i bruk som barnehage samt utbedring av barnehager som er eldre enn 15 år. Dersom lånet skal brukes til 

bedring av dårlig inneklima eller til å gi bedre tilrettelegging for funksjonshemmede kan også barnehager som er 

yngre enn 15 år få lån til utbedring.  

 

Med barnehage forstås tilbud som er godkjent etter barnehagelovens bestemmelser. Likestilt med barnehager etter 

denne forskriften er lokaler til skolefritidsordning. 

 

Figur 2 viser antall plasser og gjennomsnittlig lånebeløp i perioden 2002 – 2006. 

 

!!!Vedlegg 1, figur 2 inn her  -  en spalte 

 

Figur 2. Barnehagelån 2002 - 2006
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Tilskudd til nybygg og utbedring av skoleanlegg 

I 2002 ble det innført en ny tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner der de kan få kompensert 

renteutgifter knyttet til nybygg og utbedring av skolebygg. Ordningen innebærer at kommunene (grunnskolen) og 

fylkene (videregående skole) kan ta opp rentefrie lån på til sammen 15 mrd. kroner med 5 års avdragsfrihet, og en 

samlet løpetid for hvert lån på 20 år. Tilsagn om støtte vil bli fordelt over en 8-årsperiode. Rentekostnadene for 

hele 20-årsperioden blir dekket med utgangspunkt i et tilsvarende lån med flytende rente i Husbanken. 

Rentekompensasjonen blir i hovedsak utbetalt en gang per år, nærmere bestemt i desember. Privatskoler er ikke 

omfattet av ordningen. 

 

Ordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye skoleanlegg og rehabilitere og ruste opp 

eksisterende anlegg. Målet er å sikre at alle elever i grunnskolen og videregående opplæring får gode 

læringsforhold. 

 

Investeringsrammen for 2006 er på 3 milliarder kroner. Basert på 2.8 prosent husbankrente og at søknader om 

utbetaling er jevnt fordelt gjennom året, gir dette en bevilgningsramme på 322 mill. kroner (helårsvirkning av i alt 

ti milliarder kroner i 2002, 2003, 2004 og 2005 pluss halvårsvirkning av 3 milliarder kroner i 2006). 

 

Figur 3viser innvilgede søknader om rentekompensasjon for skolebygg i perioden 2002 – 2006. 
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!!!Vedlegg 1, figur 3 inn her – en spalte 

Figur 3. Rentekompensasjon til skolebygg
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Tilskudd til studentboliger 

Husbanken har fra 2004 fått ansvaret for å forvalte tilskuddet til studentboliger. Kunnskapsdepartementet gir 

tilsagn om støtte til bygging av nye studentboliger, eller til kjøp og rehabilitering av eksisterende boligmasse som 

i dag ikke utgjør et tilbud av studentboliger. Husbanken skal gi råd, sikre kvaliteten, godkjenne byggeprosjektene 

og utbetale tilskudd for prosjekter til studentsamskipnadene. Formålet med ordningen er å sikre etablering av 

boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig 

bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet. 

 

Tilskudd kan gis til studentsamskipnader og studentboligstiftelser som er godkjent av Kunnskapsdepartementet. I 

forbindelse med utvikling av studentboligprosjekter er det viktig at det tas kontakt med Husbanken så tidlig som 

mulig i prosessen.  

 

Når det er besluttet at et prosjekt skal gjennomføres, skal det sendes søknad om godkjenning og utbetaling til 

Husbanken. Denne behandlingen er delt inn i tre trinn: 

 Trinn 1: Søknad om godkjenning og utbetaling når forprosjektet foreligger. 

 Trinn 2: Søknad om godkjenning og utbetaling når byggearbeidene er igangsatt 

 Trinn 3: Søknad om godkjenning og sluttutbetaling når prosjektet er ferdigstilt 

 

Kunnskapsdepartementets budsjett for 2006 ga en ramme for nye tilsagn på 134 mill. kroner. Innenfor rammen 

har i alt 9 prosjekter fått tilsagn fra Kunnskapsdepartementet på til sammen 606 hybelenheter. I 2006 har 

Husbanken godkjent 6 prosjekter på 377 hybelenheter for 88 mill. kroner. 

 

I tillegg til tilskudd, kan Husbanken også gi lån til finansiering av studentboliger.  

 

 

Rentekompensasjon til kirkebygg 

I 2005 ble det innført en ny tilskuddsordning der kommuner kan få kompensert renteutgifter ved istandsetting av 

kirkebygg. Rentekompensasjonene skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og 

inventar. Rentekompensasjon kan også gis til bygging av nye kirker, samt påbygg og tilbygg eksisterende bygg. 

Fredede eller verneverdige kirker skal ha høy prioritet.  

 

Ordningen ble videreført i 2006 med en investeringsramme på 500 mill. kroner. Inntil 10 prosent av 

investeringsrammen, det vil si at 50 mill. kroner skal forbeholdes nye kirker, påbygg og tilbygg. Det kan gis 

rentekompensasjon til investeringer som normalt har en levetid på minst 10 år. I tillegg kan det gis 

rentekompensasjon ved istandsetting og restaurering av kirkeinventar og utsmykking med antikvarisk verdi. 

Rentekompensasjonsordningen kan ikke brukes til ordinært vedlikehold.  
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Utbetalingen skjer etter at søknaden om utbetaling er godkjent av Husbanken og normalt i desember i det året 

som prosjektet ferdigstilles.  

 

Figur 4 viser antall prosjekter som har fått støtte fra rentekompensasjonsordningen for kirkebygg i 2005 og 2006. 

 

!!!Vedlegg 1, figur 4 inn her  -  enspalte 

 

Figur 4. Rentekompensasjon til kirkebygg.
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Husbankrentene 

Husbankrenten på lån med fast rente i fem år blir fastsatt med utgangspunkt i renten på 5-års statsobligasjoner. 

Renten på disse obligasjonene i løpet av en måned danner grunnlag for beregning av den fastrentesatsen som skal 

gjelde 2 måneder senere, slik at for eksempel fastrenten for januar beregnes på bakgrunn av rentemarkedet i 

oktober. I tillegg til dette månedsgjennomsnittet kommer en rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Grunnlaget for 

fastsetting av den flytende renten er renten på korte statspapirer (0–3 måneders statskasseveksler). Den flytende 

renten blir beregnet som et kvartalsgjennomsnitt av daglige renteobservasjoner, og dette snittet tillegges en 

margin på 0,5 prosentpoeng. Da observasjonsperioden blir avsluttet tre måneder før den flytende renten blir gjort 

gjeldende, vil eksempelvis den flytende renten i første kvartal 2007 være beregnet ut i fra observasjoner i tredje 

kvartal 2006. 

 

Husbanken har fra 1. januar 2006 innført tilbud om fastrentelån med bindingstid på 3 år. Denne blir tilsvarende 

utregnet med utgangspunkt i renten på 3-års statsobligasjoner. Husbanken har fra 1. januar 2007 også innført en 

ordning med 10–års fastrentelån basert på renten på 10-års statsobligasjoner. 
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Tabell 1.  Mottatte søknader for utvalgte ordninger per 31. desember 2002–2006.          

Saker, boliger
1
 og totalt og gjennomsnittlig søknadsbeløp 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1.–4. kvartal                                        Beløp     Gj.sn. 

                                                       søkt    beløp søkt 

                                      Antall Boliger  totalt,  pr. bolig, 

                                      saker   i alt  mill. kr.  hele kr. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Grunnlån til oppføring

2
: 

 .2002                                 2 393  14 342  11 927,8     831 667 

 .2003                                 1 290   9 724   8 565,7     880 884 

 .2004                                 1 185  11 262   9 860,4     875 550 

 .2005                                 1 188   9 858  10 817,4   1 097 319 

 .2006                                 1 067   6 853   8 011,3   1 169 014 

 Grunnlån til utbedring
3
: 

 .2002                                   723  12 023   1 388,8     115 512 

 .2003                                   484   8 002   1 240,8     155 057 

 .2004                                   431   8 018   1 192,9     148 784 

 .2005                                   405   6 263   1 397,2     223 090 

 .2006                                   326   2 544     804,0     316 042 

 Grunnlån til utleieboliger
4
: 

 .2003                                    88     361     170,1     471 133 

 .2004                                    49     346     192,1     555 150 

 .2005                                    62     162     171,0   1 055 331 

 .2006                                    52     109     122,7   1 125 939 

 Barnehagelån: 

 .2002                                    75   4 507     481,7     106 873 

 .2003                                    72   4 326     524,4     121 225 

 .2004                                    91   5 704     748,1     131 150 

 .2005                                   150   9 056   1 497,8     165 395 

 .2006                                   146   8 744   1 725,4     197 327 

 Lån til omsorgsboliger i utlandet: 

 .2005                                     1     300     250,0     833 333 

 .2006                                     2      48      60,8   1 265 750 

 Boligtilskudd til utleieboliger: 

 .2002                                   689   2 098     608,7     290 130 

 .2003                                   334   1 413     505,4     357 712 

 .2004                                   285   1 159     335,2     289 199 

 .2005                                   289   2 381     287,8     120 885 

 .2006                                   236     848     240,3     283 326 

 Prosjekteringstilskudd: 

 .2002                                   396     401       4,0       9 973 

 .2003                                   413     426       4,1       9 612 

 .2004                                   409     416       4,4      10 484 

 .2005                                   449     581       5,5       9 497 

 .2006                                   440     506       6,1      12 030 

 Tilskudd til tilstandsvurdering: 

 .2002                                   149  13 150       7,5         568 

 .2003                                   215  20 944      10,0         476 

 .2004                                   177  16 502       7,9         481 

 .2005                                   105   7 787       3,5         455 

 .2006                                   104   8 306       2,8         338 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) For barnehagelån er antall boliger lik antall barnehageplasser 

2) Før 2006 gjelder tallene oppføringslån 

3) Før 2006 gjelder tallene utbedringslån 

4) Før 2006 gjelder tallene startlån til utleieboliger 
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Tabell 2.  Godkjenningstall for utvalgte ordninger per 31. desember 2002–2006.          

Saker, boliger
1
, kostnader og totalt og gjennomsnittlig låne- og tilskuddsbeløp 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1.–4. kvartal                                                                          Gj.sn. 

                                                                 Gj.sn.                  lån/ 

                                                       Beløp      beløp      Gj.sn.    tilskudd 

                                                      tildelt  tildelt pr. kostnad pr. i prosent 

                                      Antall Boliger  totalt,  bolig, hele bolig, hele    av 

                                      saker   i alt  mill. kr.     kr.         kr.     kostnader 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Grunnlån til oppføring

2
: 

 .2002                                 1 795  10 379   8 702,4     838 464   1 277 196        66 

 .2003                                 1 382   9 839   8 389,5     852 674   1 326 214        64 

 .2004                                 1 029   9 450   9 334,5     987 782   1 379 219        72 

 .2005                                 1 001   8 138   9 068,4   1 114 334   1 533 472        73 

 .2006                                   899   6 665   9 117,1   1 367 902   1 757 747        78 

 Grunnlån til utbedring
3
: 

 .2002                                   486   8 369   1 006,4     120 253     142 154        85 

 .2003                                   460  12 858   1 581,0     122 956     143 203        86 

 .2004                                   334   6 821   1 046,3     153 395     182 607        84 

 .2005                                   335   5 877   1 102,3     187 561     204 250        92 

 .2006                                   229   1 881     433,1     230 275     250 193        92 

 Grunnlån til utleieboliger
4
: 

 .2003                                    89     447     214,2     479 228     660 149        73 

 .2004                                    49     332     125,1     376 898     686 946        55 

 .2005                                    42      56      54,6     975 298   1 253 007        78 

 .2006                                    44     107     110,5   1 032 318   1 323 388        78 

 Barnehagelån: 

 .2002                                    70   4 325     440,8     101 921     111 043        92 

 .2003                                    80   5 021     595,8     118 669     131 418        90 

 .2004                                    75   4 646     657,3     141 470     144 582        98 

 .2005                                   141   8 156   1 369,1     167 867     170 908        98 

 .2006                                   123   7 852   1 563,8     199 159     204 414        97 

 Lån til omsorgsboliger i utlandet: 

 .2005                                     1     300     250,0     833 333     833 333       100 

 .2006                                     2      48      60,8   1 265 750   1 422 000        89 

 Startlån
5
: 

 .2004                                 7 013   7 013   2 931,0     417 938     770 866        54 

 .2005                                 7 503   7 503   3 366,9     448 738     830 188        54 

 .2006                                 6 532   6 532   3 097,0     474 128     859 010        55 

 Boligtilskudd til enkeltpersoner
5
: 

 .2002                                 1 045   1 185     165,2     139 449           -         - 

 .2003                                 1 859   1 870     279,6     149 508           -         - 

 .2004                                 1 494   1 521     212,0     139 369     665 705        21 

 .2005                                 1 781   1 813     235,2     129 723     689 304        19 

 .2006                                 1 657   1 660     274,2     165 196     745 160        22 

 Boligtilskudd til utleieboliger: 

 .2002                                   295   1 286     371,9     289 165     885 780        33 

 .2003                                   239   1 100     325,8     296 206     929 183        32 

 .2004                                   248   1 019     302,4     296 727   1 137 179        26 

 .2005                                   235   1 590     190,6     119 872     568 600        21 

 .2006                                   213     735     193,3     263 022   1 295 499        20 

 Prosjekteringstilskudd: 

 .2002                                   360     367       3,5       9 638      22 208        43 

 .2003                                   399     404       4,0       9 782      20 305        48 

 .2004                                   386     387       3,8       9 894      23 721        42 

 .2005                                   430     440       4,7      10 639      33 008        32 

 .2006                                   422     439       5,2      11 914      22 862        52 

 Tilskudd til tilstandsvurdering: 

 .2002                                   146  13 398       6,2         461         837        55 

 .2003                                   184  16 732       8,1         482         838        58 

 .2004                                   131  10 619       4,3         400         798        50 

 .2005                                    98   7 536       2,5         331         738        45 

 .2006                                    94   7 494       2,3         303         718        42 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) For barnehagelån er antall boliger lik antall barnehageplasser 

2) Før 2006 gjelder tallene oppføringslån 

3) Før 2006 gjelder tallene utbedringslån 

4) Før 2006 gjelder tallene startlån til utleieboliger 

5) Tall basert på rapporter fra kommunene per 07.03.07 
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Tabell 3.  Hovedtall for prosjekter som er godkjent for grunnlån til oppføring per 31.12.06                                                 

Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp
1
. 1 000 kr 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1.–4. kvartal                                 Gjennomsnitt pr. bolig                           Gjennomsnitt pr. prosjekt 

                                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   Bruks- 

                           Boliger areal    Låne-   Prosjekt-  Bygge-    Tomte-   Saker    Låne-   Prosjekt-  Bygge-    Tomte- 

                            i alt   kvm     beløp    kostn.    kostn.     pris    i alt    beløp    kostn.    kostn.     pris 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                 6 665     80   1 367,9   1 757,7   1 470,6     173,0    899  10 141,3  13 031,6  10 903,0   1 282,6 

 Fylke: 

 . Østfold                     278     87   1 397,5   1 700,5   1 463,3     192,8     19  20 447,5  24 881,6  21 410,1   2 821,2 

 . Akershus                    444     78   1 509,4   1 895,9   1 460,0     191,8     42  15 956,8  20 042,5  15 434,5   2 027,7 

 . Oslo                      1 157     59   1 452,1   1 856,8   1 505,8     259,6     22  76 365,0  97 650,6  79 191,6  13 651,1 

 . Hedmark                     202     91   1 050,7   1 675,6   1 454,6     131,4     41   5 176,4   8 255,5   7 166,4     647,6 

 . Oppland                     106     83   1 192,7   1 623,0   1 464,7     147,5     23   5 496,8   7 479,8   6 750,1     679,9 

 . Buskerud                    325     82   1 387,2   1 773,7   1 527,1     188,8     42  10 734,1  13 725,3  11 817,1   1 461,1 

 . Vestfold                    192     71   1 068,7   1 412,1   1 155,5     247,8     24   8 549,2  11 296,7   9 243,9   1 982,5 

 . Telemark                    226     78   1 223,1   1 780,2   1 637,6     124,8     18  15 357,0  22 351,6  20 561,3   1 567,5 

 . Aust-Agder                  264     94   1 271,7   1 636,3   1 345,0     162,1     72   4 662,8   5 999,7   4 931,7     594,3 

 . Vest-Agder                  171     97   1 377,8   1 777,9   1 463,6     269,7     43   5 479,2   7 070,4   5 820,3   1 072,3 

 . Rogaland                    995     82   1 327,1   1 651,2   1 365,9     148,5    122  10 823,9  13 467,0  11 139,8   1 211,4 

 . Hordaland                   671     91   1 488,5   1 894,8   1 624,2     141,9     88  11 349,9  14 447,5  12 384,6   1 081,7 

 . Sogn og Fjordane             70     97   1 232,0   1 550,9   1 279,6     216,0     17   5 072,8   6 386,0   5 269,1     889,5 

 . Møre og Romsdal             329     87   1 297,0   1 705,9   1 407,4     169,7     86   4 961,7   6 526,1   5 384,2     649,2 

 . Sør-Trøndelag               364     66   1 043,6   1 396,1   1 202,6      95,7     50   7 597,3  10 163,7   8 755,3     697,0 

 . Nord-Trøndelag               99     90   1 150,1   1 470,6   1 255,3     144,3     26   4 379,2   5 599,5   4 779,8     549,3 

 . Nordland                    347     95   1 480,7   1 896,6   1 504,1     123,2     68   7 555,8   9 678,4   7 675,1     628,8 

 . Troms                       279     76   1 929,7   2 226,9   1 993,0     114,1     60   8 973,1  10 355,0   9 267,3     530,7 

 . Finnmark                    146     88   1 080,6   1 635,1   1 509,4      54,9     36   4 382,5   6 631,4   6 121,5     222,5 

 Region: 

 . Region Øst                2 187     71   1 407,1   1 816,8   1 484,4     220,1    147  20 934,5  27 029,7  22 083,9   3 274,0 

 . Region Sør                1 178     84   1 276,5   1 685,8   1 437,7     191,9    199   7 556,6   9 979,5   8 510,7   1 136,0 

 . Region Vest               1 736     86   1 385,7   1 741,3   1 462,3     148,7    227  10 597,1  13 316,8  11 182,7   1 137,0 

 . Region Midt-Norge           792     78   1 162,2   1 534,1   1 294,3     132,5    162   5 681,7   7 500,1   6 327,7     647,9 

 . Region Bodø                 367     96   1 471,1   1 888,2   1 509,8     121,6     83   6 504,7   8 349,1   6 675,8     537,7 

 . Region Hammerfest           405     78   1 654,5   2 037,5   1 837,6      93,8     81   8 272,4  10 187,5   9 188,0     468,9 

 Type søker: 

 . Enkeltperson                536    133   1 385,4   1 842,1   1 559,4     222,7    476   1 560,0   2 074,3   1 755,9     250,8 

 . Borettslag, NBBL            912     80   1 384,2   1 888,9   1 544,5     165,0     42  30 057,7  41 016,9  33 538,8   3 581,9 

 . Borettslag, fritts          835     74   1 574,7   2 011,5   1 677,5     220,9     41  32 069,9  40 966,5  34 162,8   4 499,0 

 . Privat utbygger           3 136     84   1 435,5   1 802,2   1 516,5     170,8    272  16 550,5  20 778,5  17 484,0   1 968,8 

 . Aksjeselskap                534     61   1 366,3   1 668,8   1 368,7     215,8     25  29 183,4  35 645,2  29 235,4   4 609,4 

 . Stiftelse                    97     74   1 608,4   2 060,1   1 837,4     127,0     10  15 601,1  19 982,7  17 822,7   1 232,3 

 . Kommune, fylke              159     63   1 129,3   1 577,0   1 348,2      86,7     23   7 806,8  10 901,8   9 320,1     599,4 

 . Andre                       456     27     505,1     728,6     608,7      48,0     10  23 034,0  33 224,5  27 758,2   2 190,4 

 Hovedmålgruppe: 

 . Prosj.m.1 hovedmålgr 

 .. Bostedsløse                 29     31     653,4     834,1     676,1     106,6      4   4 737,0   6 047,0   4 902,0     772,5 

 .. Flyktninger                 32     86     713,4   1 695,8   1 598,9      51,2      3   7 609,3  18 088,2  17 054,9     546,0 

 .. Funksjonshemmede           146     77   1 505,0   1 999,5   1 743,3     130,0     37   5 938,7   7 890,0   6 879,1     513,1 

 .. Ikke spesifisert         6 342     80   1 372,5   1 758,9   1 468,4     175,9    832  10 461,8  13 407,4  11 192,7   1 340,6 

 .. Andre vanskeligst.          58     71   1 426,3   1 806,8   1 592,9      97,6     16   5 170,3   6 549,6   5 774,2     354,0 

 . Prosj.m.2 hovedmålgr         58     65   1 183,0   1 470,5   1 238,0     142,8      7   9 802,0  12 184,5  10 257,9   1 182,9 

 Delmålgruppe: 

 . Prosj.m.1 delmålgr 

 .. Bevegelseshemmede            4    111   1 404,0   1 871,8   1 766,9      74,9      3   1 872,0   2 495,8   2 355,9      99,9 

 .. Eldre                       26     66   1 553,2   2 057,9   1 842,9      90,4      2  20 192,0  26 752,5  23 957,3   1 175,0 

 .. Miljøhemmede                 1     65   1 000,0   1 650,0   1 350,0     250,0      1   1 000,0   1 650,0   1 350,0     250,0 

 .. Orienteringshemmede         18     69   1 677,8   2 498,1   2 099,2     253,6      1  30 200,0  44 965,4  37 785,7   4 565,0 

 .. Psyk. utvikl.hemmede        29     67   1 441,3   1 800,7   1 571,7      40,9      4  10 449,8  13 055,1  11 394,5     296,3 

 .. Psykiske lidelser            4     74   1 277,5   1 483,0   1 270,6     137,5      2   2 555,0   2 965,9   2 541,3     275,0 

 .. Rus og psykiske 

 lidelser                        3     64   1 438,3   1 797,9   1 402,1     312,3      1   4 315,0   5 393,8   4 206,3     937,0 

 .. Andre vanskeligstilte       14     91     876,0   2 077,1   1 858,5     120,4      3   4 088,0   9 693,3   8 673,1     561,7 

 .. Studenter                  149     28     887,7     915,6     722,6       0,1      2  66 131,5  68 211,1  53 833,9      10,0 

 .. Ungdom                     290     68   1 431,5   1 672,5   1 412,9     133,3     37  11 220,2  13 108,8  11 074,2   1 044,6 

 . Prosj.m.2 delmålgr          106     83   1 404,5   1 789,2   1 532,8     155,5     17   8 757,5  11 156,3   9 557,6     969,4 

 . Ikke spesifisert          6 021     82   1 375,2   1 777,8   1 486,0     180,4    826  10 024,3  12 958,9  10 831,7   1 314,8 

 Hustype: 

 . Prosj.m.1 hustype 

 .. Enebolig                   541    138   1 498,6   2 002,7   1 678,6     255,0    416   1 948,9   2 604,5   2 182,9     331,6 

 .. 2-manns hori.delt          216    101   1 102,5   1 455,7   1 244,3     162,4     73   3 262,2   4 307,4   3 681,7     480,6 

 .. 2-manns vert.delt          254     96   1 207,2   1 522,8   1 305,8     151,1     83   3 694,4   4 660,2   3 995,9     462,4 

 .. Rekkehus                   498     93   1 244,2   1 638,3   1 389,5     154,0     49  12 645,2  16 650,5  14 122,1   1 565,6 

 .. Terrassehus                  9    118   1 766,7   2 372,2   2 114,4     180,0      1  15 900,0  21 350,0  19 030,0   1 620,0 

 .. Blokk                    3 073     66   1 472,5   1 883,5   1 557,2     171,4     95  47 631,4  60 926,0  50 372,9   5 544,6 

 .. Andre hus                1 583     73   1 213,1   1 521,7   1 282,0     162,8    149  12 888,6  16 166,6  13 620,0   1 729,8 

 . Prosj.m.2 hustyper          400     94   1 408,5   1 855,1   1 586,3     159,8     20  28 171,0  37 101,4  31 726,0   3 195,3 

 . Prosj.m.3 hustyper           91     92   1 141,9   1 487,6   1 276,4     152,4      5  20 782,2  27 074,8  23 230,8   2 772,8 

 . Ikke spesifisert              -      -         -         -         -         -      8   1 664,4   2 407,4   2 101,6     128,0 

 Antall rom i boligen: 

 . Prosj.m.1 boligstr 

 .. ikke spesifisert             -      -         -         -         -         -      8   1 664,4   2 407,4   2 101,6     128,0 

 .. kun 1 romsbolig            348     24     502,5     621,9     511,1      24,1     10  17 487,8  21 641,3  17 787,5     839,8 

 .. kun 2 romsbolig            409     56   1 093,2   1 429,3   1 140,9     148,9     44  10 161,4  13 286,0  10 605,0   1 383,9 

 .. kun 3 romsbolig          1 121     79   1 174,9   1 525,6   1 308,1     150,7    169   7 793,4  10 119,6   8 677,0     999,3 

 .. kun 4 romsbolig            634    115   1 427,4   1 844,2   1 564,1     208,6    254   3 562,9   4 603,1   3 904,2     520,6 

 .. kun 5 romsbolig            261    145   1 658,0   2 212,9   1 812,1     306,6    153   2 828,3   3 774,9   3 091,2     523,0 

 .. kun>5 romsbolig             67    164   1 578,3   2 046,2   1 746,2     240,2     57   1 855,2   2 405,2   2 052,6     282,3 

 . Prosj.m.2 bol.str         1 832     74   1 352,4   1 719,2   1 452,7     173,6    152  16 299,6  20 720,4  17 509,0   2 092,6 

 . Prosj.m.3 bol.str         1 293     77   1 552,1   2 030,8   1 677,0     185,9     41  48 948,1  64 044,0  52 888,2   5 861,4 

 . Prosj.m>3 bol.str           700     78   1 766,9   2 179,7   1 803,9     181,6     11 112 438,9 138 705,6 114 792,4  11 553,2 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Kostnadsopplysningene for grunnlånet følger definisjonene 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 31.12.06                                                                                             

Antall boliger med godkjenning etter type kvalitet
1
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1.–4. kvartal                                                       Andre 

                                                 Annen              miljø- 

                           Livsløps-  Besøks-  tilgjenge  Energi-  kvalitet- God bygge 

                           standard  standard   lighet    sparing     er       skikk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                   3 383       501     2 109     2 978     1 556        28 

 Fylke: 

 . Østfold                       140        18         -       134        64         - 

 . Akershus                      190        56        18       394        94         - 

 . Oslo                          181       265     1 804       940     1 096         - 

 . Hedmark                       100         -         -        35         -         - 

 . Oppland                        50         -         -        32         -         - 

 . Buskerud                      148        12        28       220        18         - 

 . Vestfold                      139        10         -        58         1         - 

 . Telemark                      119        10         -        76         -         - 

 . Aust-Agder                    169         -         -        97         -         - 

 . Vest-Agder                     65         1        10       106         -         - 

 . Rogaland                      576        24        34       261         -         - 

 . Hordaland                     436        24        38       211         -         - 

 . Sogn og Fjordane               33         -         -         -         -         - 

 . Møre og Romsdal               285         2         -        32         -         - 

 . Sør-Trøndelag                 214         1         -        67         -         3 

 . Nord-Trøndelag                 55         -         -        34         -         - 

 . Nordland                      217        51         -       145         6         - 

 . Troms                         188        27       177        90       238        25 

 . Finnmark                       78         -         -        46        39         - 

 Region: 

 . Region Øst                    661       339     1 822     1 535     1 254         - 

 . Region Sør                    640        33        38       557        19         - 

 . Region Vest                 1 045        48        72       472         -         - 

 . Region Midt-Norge             554         3         -       133         -         3 

 . Region Bodø                   233        51         -       149         6         - 

 . Region Hammerfest             250        27       177       132       277        25 

 Type søker: 

 . Enkeltperson                  383        11         -       126         9         3 

 . Borettslag, NBBL              439        94       126       393         -         - 

 . Borettslag, fritts            355       104       500       395       138        25 

 . Privat utbygger             1 684       191     1 014     1 648       819         - 

 . Aksjeselskap                  300       101       334       281       185         - 

 . Stiftelse                      89         -         -         -         -         - 

 . Kommune, fylke                112         -         -         -         -         - 

 . Andre                          21         -       135       135       405         - 

 Hovedmålgruppe: 

 . Prosj.m.1 hovedmålgr 

 .. Bostedsløse                   20         -         -         -         -         - 

 .. Flyktninger                   14         -         -         -         -         - 

 .. Funksjonshemmede             139         -         -         5         -         - 

 .. Ikke spesifisert           3 126       500     2 109     2 965     1 556        28 

 .. Andre vanskeligst.            48         1         -         1         -         - 

 . Prosj.m.2 hovedmålgr           36         -         -         7         -         - 

 Delmålgruppe: 

 . Prosj.m.1 delmålgr 

 .. Bevegelseshemmede              4         -         -         -         -         - 

 .. Eldre                         26         -         -         -        21         - 

 .. Miljøhemmede                   -         -         -         -         -         - 

 .. Orienteringshemmede           19         -         -         -         -         - 

 .. Psyk. utvikl.hemmede          29         -         -         -         -         - 

 .. Psykiske lidelser              -         -         -         -         -         - 

 .. Rus og psykiske 

 lidelser                          -         -         -         -         -         - 

 .. Andre vanskeligstilte         13         -         -         -         -         - 

 .. Studenter                      -         -       135       135       405         - 

 .. Ungdom                       150         9        90        56        55         - 

 . Prosj.m.2 delmålgr             31         -         -        25         -         - 

 . Ikke spesifisert            3 111       492     1 884     2 762     1 075        28 

 Hustype: 

 . Prosj.m.1 hustype 

 .. Enebolig                     420        12         -       122         6         - 

 .. 2-manns hori.delt            106         4         -        79         -         - 

 .. 2-manns vert.delt            152         5         -       100         3         - 

 .. Rekkehus                     236        22         -       293         -         - 

 .. Terrassehus                    9         -         -         -         -         - 

 .. Blokk                      1 318       417     1 999     1 450     1 388        25 

 .. Andre hus                    871        39        76       723       159         3 

 . Prosj.m.2 hustyper            208         2        34       192         -         - 

 . Prosj.m.3 hustyper             63         -         -        19         -         - 

 . Ikke spesifisert                -         -         -         -         -         - 

 Antall rom i boligen: 

 . Prosj.m.1 boligstr 

 .. ikke spesifisert               -         -         -         -         -         - 

 .. kun 1 romsbolig               19         -       135       135       405         - 

 .. kun 2 romsbolig              304        58         -        55         -         - 

 .. kun 3 romsbolig              532        20        34       352         9         - 

 .. kun 4 romsbolig              395        15        30       308         3         - 

 .. kun 5 romsbolig              187        20         -        88         1         - 

 .. kun>5 romsbolig               59         -         -        17         4         - 

 . Prosj.m.2 bol.str             952       185       383       716       334        25 

 . Prosj.m.3 bol.str             639        81       876       747        75         3 

 . Prosj.m>3 bol.str             296       122       651       560       725         - 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) En bolig kan ha flere kvaliteter. Summen av boliger med ulike kvaliteter er derfor 

   ikke lik summen av antall boliger med grunnlån til oppføring 
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Tabell 5.  Hovedtall for prosjekter som er godkjent for grunnlån til utbedring per 31.12.06                           

Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp
1
. 1 000 kr 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1.–4. kvartal                                 Gjennomsnitt pr. bolig                           Gjennomsnitt pr. prosjekt 

                                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   Bruks- 

                           Boliger areal    Låne-   Prosjekt-  Bygge-    Tomte-   Saker    Låne-   Prosjekt-  Bygge-    Tomte- 

                            i alt   kvm     beløp    kostn.    kostn.     pris    i alt    beløp    kostn.    kostn.     pris 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                 1 881     72     230,3     250,2     228,8       8,0    229   1 891,5   2 055,1   1 879,2      65,9 

 Fylke: 

 . Østfold                      64     69     189,2     200,3     185,0       1,6      9   1 345,6   1 424,4   1 315,5      11,1 

 . Akershus                     13     81     875,5     988,5     644,3       0,0      6   1 896,8   2 141,8   1 396,0       0,0 

 . Oslo                        185     54     289,1     327,1     256,8      59,5      3  17 830,0  20 169,7  15 833,0   3 666,7 

 . Hedmark                      13     82     761,8   1 051,3     707,2     238,5      3   3 301,3   4 555,7   3 064,7   1 033,3 

 . Oppland                      25     62     372,4     372,4     353,2       0,0      2   4 655,0   4 655,0   4 414,4       0,0 

 . Buskerud                     13     70     187,3     244,4     243,3         -      4     608,8     794,3     790,8         - 

 . Vestfold                     37     98     361,8     370,1     368,9         -      8   1 673,1   1 711,6   1 706,2         - 

 . Telemark                    215     57     202,8     201,8     199,0         -      4  10 898,0  10 848,1  10 695,9         - 

 . Aust-Agder                    6    120     389,3     481,1     435,5      16,7      4     584,0     721,7     653,3      25,0 

 . Vest-Agder                  307     67     147,5     163,4     151,8       2,3     18   2 516,3   2 787,4   2 588,5      38,9 

 . Rogaland                      7    118     329,9     370,0     351,3         -      5     461,8     518,0     491,8         - 

 . Hordaland                   338     71     344,5     361,6     352,9       0,3     19   6 128,2   6 432,6   6 277,6       5,0 

 . Sogn og Fjordane              1    190     214,0     625,9     622,9         -      1     214,0     625,9     622,9         - 

 . Møre og Romsdal             171     62     172,2     180,7     149,7       0,0      7   4 206,7   4 414,5   3 658,0       0,0 

 . Sør-Trøndelag                31     54     460,7     460,7     447,0         -      5   2 856,6   2 856,6   2 771,3         - 

 . Nord-Trøndelag                2    106     490,0     600,5     588,5         -      2     490,0     600,5     588,5         - 

 . Nordland                    125     69     169,0     199,6     185,1         -     20   1 056,4   1 247,5   1 156,9         - 

 . Troms                        47    141     353,7     416,7     398,5         -     42     395,9     466,3     445,9         - 

 . Finnmark                    281     97     101,4     113,1     110,1         -     67     425,2     474,3     461,8         - 

 Region: 

 . Region Øst                  300     60     320,7     363,9     285,8      47,3     23   4 182,4   4 745,9   3 727,7     617,4 

 . Region Sør                  578     66     185,2     196,1     188,2       1,4     38   2 816,9   2 982,1   2 863,2      21,1 

 . Region Vest                 346     72     343,8     362,5     353,6       0,3     25   4 758,3   5 017,5   4 894,2       3,8 

 . Region Midt-Norge           204     62     219,2     227,4     199,2       0,0     14   3 193,6   3 313,2   2 902,8       0,0 

 . Region Bodø                 132     73     179,2     211,0     196,1         -     27     876,2   1 031,7     958,6         - 

 . Region Hammerfest           321    103     132,7     151,0     146,2         -    102     417,5     475,1     460,0         - 

 Type søker: 

 . Enkeltperson                192    132     352,5     415,1     398,6       0,5    162     417,8     491,9     472,4       0,6 

 . Borettslag, NBBL            757     75     205,4     208,8     199,7       0,0     17   9 147,5   9 296,1   8 890,8       0,0 

 . Borettslag, fritts          168     74     129,1     148,7     127,4       7,7      5   4 336,4   4 996,7   4 281,4     260,0 

 . Aksjeselskap                206     53     326,2     361,2     281,0      62,6      5  13 438,0  14 881,8  11 578,2   2 579,0 

 . Stiftelse                   236     65     108,4     112,1     106,7         -     18   1 420,8   1 470,3   1 398,8         - 

 . Kommune, fylke              103     59     365,6     445,5     368,3       6,8     14   2 690,0   3 277,5   2 709,7      50,0 

 . Andre                       219     42     264,2     279,2     275,1       0,5      8   7 232,1   7 643,1   7 531,1      12,5 

 Hovedmålgruppe: 

 . Prosj.m.1 hovedmålgr 

 .. Bostedsløse                  2     55     376,0     470,0     467,5         -      1     752,0     940,0     935,0         - 

 .. Flyktninger                  3    109     446,0     534,8     524,3         -      2     669,0     802,2     786,4         - 

 .. Funksjonshemmede           239     74     180,4     210,5     180,4       2,9     40   1 077,8   1 258,0   1 077,7      17,5 

 .. Ikke spesifisert         1 535     72     233,4     249,6     229,6       9,4    163   2 197,5   2 350,5   2 162,2      88,3 

 .. Andre vanskeligst.          61     84     439,1     516,1     478,6       0,0     20   1 339,2   1 574,1   1 459,9       0,0 

 . Prosj.m.2 hovedmålgr         41     49      72,3      76,7      75,4         -      3     988,3   1 048,1   1 030,2         - 

 Delmålgruppe: 

 . Prosj.m.1 delmålgr 

 .. Bevegelseshemmede            2    149     312,5     347,3     336,5         -      2     312,5     347,3     336,5         - 

 .. Eldre                       46     85     166,5     168,5     147,4      15,2     12     638,1     645,8     565,1      58,3 

 .. Psyk. utvikl.hemmede         5     56     765,0     992,4     983,9         -      2   1 912,5   2 481,1   2 459,9         - 

 .. Psykiske lidelser           12     59     985,8   1 307,0     880,8       0,0      3   3 943,3   5 227,9   3 523,1       0,0 

 .. Andre vanskeligstilte       22     62     816,3   1 003,6     923,0         -      6   2 993,0   3 679,8   3 384,4         - 

 .. Ungdom                       6    173     590,3     790,6     769,7         -      5     708,4     948,7     923,7         - 

 . Prosj.m.2 delmålgr            6    107     321,7     405,0     394,8         -      3     643,3     810,0     789,7         - 

 . Ikke spesifisert          1 782     72     216,5     231,4     213,3       8,1    196   1 968,3   2 103,4   1 939,3      73,4 

 Hustype: 

 . Prosj.m.1 hustype 

 .. Enebolig                   282    101     214,1     243,7     231,4       0,4    135     447,3     509,0     483,5       0,7 

 .. 2-manns hori.delt           29    108     312,7     353,5     342,8         -     16     566,8     640,7     621,4         - 

 .. 2-manns vert.delt            9    105     517,1     859,3     738,8         -      6     775,7   1 289,0   1 108,2         - 

 .. Rekkehus                   216     89     109,6     115,4     109,1       0,5     21   1 127,7   1 187,3   1 122,5       4,8 

 .. Blokk                    1 145     62     224,5     235,8     216,4      11,2     26   9 888,5  10 384,0   9 530,8     492,3 

 .. Andre hus                  200     68     391,3     445,0     385,5      10,5     25   3 130,5   3 559,8   3 084,3      83,8 

 Antall rom i boligen: 

 . Prosj.m.1 boligstr 

 .. kun 1 romsbolig             45     30     555,3     674,8     619,5      15,6      5   4 998,0   6 073,1   5 575,1     140,0 

 .. kun 2 romsbolig            504     53     147,4     160,8     145,3       3,6     21   3 538,0   3 859,0   3 488,3      85,7 

 .. kun 3 romsbolig            427     79     130,7     142,4     130,4       3,0     33   1 691,1   1 842,2   1 686,7      39,4 

 .. kun 4 romsbolig            172    103     193,5     209,4     199,8         -     75     443,7     480,3     458,3         - 

 .. kun 5 romsbolig             40    163     418,1     503,7     475,8       2,5     38     440,1     530,2     500,9       2,6 

 .. kun>5 romsbolig             33    150     580,5     743,2     721,0       0,0     26     736,7     943,3     915,2       0,0 

 . Prosj.m.2 bol.str           168     66     245,1     255,6     239,5       1,2     19   2 167,4   2 259,7   2 117,5      10,3 

 . Prosj.m.3 bol.str           280     66     336,4     359,1     292,6      39,3     10   9 418,3  10 054,9   8 191,5   1 100,0 

 . Prosj.m>3 bol.str           212     76     346,8     350,2     350,0         -      2  36 765,0  37 120,0  37 099,5         - 

 Boligkvaliteter: 

 . Prosj.m.1 kvalitet 

 .. Livsløpsstandard           256     76     131,6     159,9     142,7       7,0     40     842,2   1 023,2     913,5      45,0 

 .. Besøksstandard               1    192     900,0     900,0     890,0         -      1     900,0     900,0     890,0         - 

 .. Annen tilgjengelighet        1    107      50,0      65,0      60,0         -      1      50,0      65,0      60,0         - 

 .. Energisparing              451     61     202,9     211,1     194,0       0,2     21   4 356,7   4 534,5   4 167,3       4,8 

 .. Byggeskikk                   8     51     147,5     151,4     148,3         -      2     590,0     605,5     593,0         - 

 . Ikke spesifisert          1 105     77     209,0     223,8     213,3       0,7    155   1 490,2   1 595,6   1 520,6       5,1 

 . Prosj.m.2 kvaliteter         32     72   1 832,7   2 121,8   1 631,1     384,4      6   9 774,3  11 316,2   8 699,2   2 050,0 

 . Prosj.m.3 kvaliteter         27     40     600,3     632,3     602,3       3,7      3   5 403,0   5 690,3   5 420,3      33,3 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Kostnadsopplysningene for grunnlånet følger definisjonene 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 31.12.06                                                   

Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp
1
. 1 000 kr 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1.–4. kvartal                                                         Gjennomsnitt pr. 

                                     Gjennomsnitt pr. bolig               prosjekt 

                                   ––––––––––––––––––––––––––––––          –––––––––––––––––––––– 
                                   Bruks- 

                           Boliger areal    Låne-             Saker    Låne- 

                            i alt   kvm     beløp    Kostnad  i alt    beløp    Kostnad 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                   107     79   1 032,3   1 323,4     44   2 510,4   3 218,2 

 Fylke: 

 . Østfold                       1    205   1 002,0   1 252,2      1   1 002,0   1 252,2 

 . Akershus                     15     75   1 480,2   1 857,9     13   1 707,9   2 143,7 

 . Oslo                         35     50     755,1   1 025,9      2  13 213,5  17 953,3 

 . Oppland                       4     66     450,0     592,5      1   1 800,0   2 370,0 

 . Vestfold                      1     61     560,0     700,0      1     560,0     700,0 

 . Aust-Agder                    7    129     989,7   1 240,0      6   1 154,7   1 446,7 

 . Vest-Agder                   12     85   1 666,9   2 084,0      4   5 000,8   6 252,1 

 . Rogaland                      8    109   1 478,0   1 726,9      7   1 689,1   1 973,5 

 . Hordaland                    15    113     832,1   1 220,4      6   2 080,2   3 050,9 

 . Møre og Romsdal               4     59   1 300,0   1 300,0      1   5 200,0   5 200,0 

 . Nordland                      4     54     407,5     492,4      1   1 630,0   1 969,8 

 . Finnmark                      1     91     400,0     527,0      1     400,0     527,0 

 Region: 

 . Region Øst                   55     61     935,1   1 225,4     17   3 025,4   3 964,5 

 . Region Sør                   20     99   1 374,6   1 719,4     11   2 499,2   3 126,2 

 . Region Vest                  23    112   1 056,7   1 396,5     13   1 869,6   2 470,8 

 . Region Midt-Norge             4     59   1 300,0   1 300,0      1   5 200,0   5 200,0 

 . Region Bodø                   4     54     407,5     492,4      1   1 630,0   1 969,8 

 . Region Hammerfest             1     91     400,0     527,0      1     400,0     527,0 

 Type søker: 

 . Borettslag, NBBL              7     80     711,4     711,5      2   2 490,0   2 490,2 

 . Borettslag, fritts           35     50     748,6   1 128,0      2  13 100,0  19 739,8 

 . Privat utbygger               2     75   1 192,0   1 493,9      1   2 384,0   2 987,8 

 . Stiftelse                    11     89   1 155,9   1 198,3      4   3 178,8   3 295,4 

 . Kommune, fylke               43    100   1 309,8   1 642,4     29   1 942,1   2 435,2 

 . Andre                         9     77     873,0   1 150,1      6   1 309,5   1 725,1 

 Hovedmålgruppe: 

 .. Bostedsløse                 21     67   1 196,2   1 516,7     17   1 477,6   1 873,6 

 .. Flyktninger                 13    125   1 296,8   1 624,0     12   1 404,8   1 759,3 

 .. Funksjonshemmede             1     74     853,0     853,5      1     853,0     853,5 

 .. Ikke spesifisert            42     55     735,4   1 054,9      4   7 721,8  11 076,7 

 .. Andre vanskeligst.          30    101   1 224,7   1 449,3     10   3 674,0   4 347,9 

 Delmålgruppe: 

 . Prosj.m.1 delmålgr 

 .. Barn                         2     33     791,0   1 130,4      2     791,0   1 130,4 

 .. Bevegelseshemmede            1     74     853,0     853,5      1     853,0     853,5 

 .. Rusmiddelmisbrukere          2    219   2 742,5   2 742,5      1   5 485,0   5 485,0 

 .. Andre vanskeligstilte       14    116   1 439,9   1 805,8      4   5 039,5   6 320,4 

 . Ikke spesifisert             88     71     936,1   1 224,1     36   2 288,3   2 992,3 

 Hustype: 

 . Prosj.m.1 hustype 

 .. Enebolig                    10    151   1 337,0   1 673,7     10   1 337,0   1 673,7 

 .. 2-manns hori.delt            4    151   1 771,3   1 871,3      2   3 542,5   3 742,5 

 .. 2-manns vert.delt            7    155   1 009,0   1 278,2      4   1 765,8   2 236,9 

 .. Rekkehus                    11     74     734,8     910,2      5   1 616,6   2 002,5 

 .. Blokk                       52     53     927,1   1 222,8     17   2 835,9   3 740,5 

 .. Andre hus                   23     72   1 158,5   1 514,4      6   4 441,0   5 805,4 

 Antall rom i boligen: 

 . Prosj.m.1 boligstr 

 .. kun 1 romsbolig             10     62   1 536,0   1 920,0      2   7 680,0   9 600,0 

 .. kun 2 romsbolig             17     52     801,1   1 031,0      9   1 513,2   1 947,5 

 .. kun 3 romsbolig             15     84     954,5   1 367,3     10   1 431,8   2 050,9 

 .. kun 4 romsbolig             14    108   1 250,9   1 572,4     12   1 459,3   1 834,5 

 .. kun 5 romsbolig              2    196   1 293,0   1 616,4      2   1 293,0   1 616,4 

 .. kun>5 romsbolig              8    203   1 729,5   2 001,6      5   2 767,2   3 202,5 

 . Prosj.m.2 bol.str            37     52     757,5   1 024,5      3   9 342,3  12 635,5 

 . Prosj.m.3 bol.str             4     59   1 300,0   1 300,0      1   5 200,0   5 200,0 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 31.12.06  

Barnehageplasser med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp. 1 000 kr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1.–4. kvartal                    Plasser Plasser                Gjennomsnitt pr. plass                      Gjennomsnitt pr. prosjekt 

                                    for     for           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   barn    barn                                   Bruks- Tomte- Prosj-                         Bruks- Tomte- 

                          Plasser under   over    Plasser Tildelt     Anleggs-    areal  areal  ekter  Tildelt     Anleggs-    areal  areal 

                           i alt   3 år    3 år    i SFO   beløp kr    kostn kr    kvm    kvm   i alt   beløp kr    kostn kr    kvm    kvm 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                7 852   2 966   4 881       5     199 159     204 414      9     62    123  12 713 761  13 049 245    562  3 858 

 Fylke: 

 . Østfold                    573     217     356       -     156 286     164 129      8     39      8  11 193 950  11 755 724    546  2 769 

 . Akershus                   371     158     213       -     244 075     249 029      9     64      7  12 936 000  13 198 540    501  3 034 

 . Oslo                       470     238     232       -     174 355     180 886      8     56     10   8 194 700   8 501 646    394  2 636 

 . Hedmark                     79      44      35       -     268 013     268 020     10    113      2  10 586 500  10 586 804    410  4 457 

 . Oppland                    184      65     119       -     256 511     274 527     11     63      3  15 732 667  16 837 667    660  3 867 

 . Buskerud                   330     123     207       -     179 887     179 887      9     41      5  11 872 565  11 872 565    584  2 684 

 . Vestfold                   452     188     264       -     212 639     212 639      9     59      8  12 014 106  12 014 106    503  3 324 

 . Telemark                   436     154     282       -     197 670     197 670      8     52      5  17 236 800  17 236 800    724  4 531 

 . Aust-Agder                 208      52     156       -     237 284     237 284     10    100      4  12 338 750  12 338 750    517  3 400 

 . Vest-Agder                 412     134     278       -     202 693     202 693      9     68      6  13 918 240  13 918 240    626  4 685 

 . Rogaland                   937     366     571       -     202 569     207 664      9     56     13  14 600 538  14 967 765    613  4 062 

 . Hordaland                1 776     653   1 123       -     224 141     227 029      9     58     19  20 951 239  21 221 248    815  5 423 

 . Sogn og Fjordane           179      51     128       -      12 374      17 402      5     47      3     738 333   1 038 333    272  2 133 

 . Møre og Romsdal            411     143     268       -     165 417     171 563     10     80      8   8 498 313   8 814 036    496  3 802 

 . Sør-Trøndelag              473     181     292       -     246 475     252 438     10     62      8  14 572 813  14 925 395    597  3 647 

 . Nord-Trøndelag             197      51     146       -     178 505     191 703      9     93      4   8 791 355   9 441 355    423  4 599 

 . Nordland                   176      79      92       5     142 795     147 597      8     46      6   4 188 667   4 329 500    229  1 364 

 . Troms                      110      44      66       -     156 364     237 744      9    277      2   8 600 000  13 075 925    494 15 218 

 . Finnmark                    78      25      53       -      85 705      85 705     14     28      2   3 342 500   3 342 500    561    500 

 Region: 

 . Region Øst               1 677     722     955       -     197 031     204 615      9     55     30  11 014 053  11 437 954    487  3 009 

 . Region Sør               1 838     651   1 187       -     203 767     203 767      9     59     28  13 375 861  13 375 861    585  3 728 

 . Region Vest              2 892   1 070   1 822       -     204 044     207 780      8     57     35  16 859 872  17 168 561    693  4 636 

 . Region Midt-Norge        1 081     375     706       -     203 270     210 621     10     74     20  10 986 721  11 384 043    522  3 899 

 . Region Bodø                176      79      92       5     142 795     147 597      8     46      6   4 188 667   4 329 500    229  1 364 

 . Region Hammerfest          188      69     119       -     127 048     174 664     11    215      4   5 971 250   8 209 213    527  7 859 

 Type søker: 

 . Enkeltperson                63      27      36       -     181 156     181 156      9     60      2   5 706 413   5 706 413    270  1 900 

 . Privat utbygger             18       9       9       -     123 889     126 833      8    111      1   2 230 000   2 283 000    147  2 000 

 . Stiftelse                  652     205     447       -     191 747     205 755     10     54     10  12 501 898  13 415 206    628  3 271 

 . Aksjeselskap             5 911   2 328   3 578       5     211 889     213 500      9     56     83  15 090 041  15 204 805    623  3 946 

 . Kommune, fylke              43      15      28       -      41 860      62 791      5      -      1   1 800 000   2 700 000    198      - 

 . Studentsamskipnad           82      33      49       -     207 317     316 486     10     61      1  17 000 000  25 951 850    849  5 000 

 . Andre                    1 083     349     734       -     142 066     153 794      9     98     25   6 154 298   6 662 344    380  4 138 

 Type tiltak: 

 . Oppføring nye plasser    7 109   2 664   4 445       -     208 922     214 098      9     61    102  14 561 068  14 921 819    613  4 111 

 . Kjøp av brukte              36       8      28       -     166 667     166 667     19     28      1   6 000 000   6 000 000    698  1 000 

 . Utbedring                  315      96     219       -      42 502      52 939      9     67      9   1 487 556   1 852 873    327  2 039 

 . Andre tiltak               392     198     189       5     150 958     153 969      8     91     11   5 379 608   5 486 881    273  3 257 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Tabell 8. Startlån fra kommunene per 31.12.06
1
 

Antall utbetalte saker og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1.–4. kvartal                                                     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                             6 532     474 128     859 010        55 

 Fylke: 

 . Østfold                            444     464 037     587 002        79 

 . Akershus                           544     660 598   1 085 248        61 

 . Oslo                               601     835 670   1 065 419        78 

 . Hedmark                            260     389 266     455 582        85 

 . Oppland                            208     454 728     795 834        57 

 . Buskerud                           292     391 584     723 553        54 

 . Vestfold                           255     408 659     680 141        60 

 . Telemark                           214     328 150     504 149        65 

 . Aust-Agder                         224     393 861     881 815        45 

 . Vest-Agder                         265     387 619     520 863        74 

 . Rogaland                           524     423 138   1 061 761        40 

 . Hordaland                          723     496 119   1 048 428        47 

 . Sogn og Fjordane                   116     322 143     639 958        50 

 . Møre og Romsdal                    305     389 247     876 934        44 

 . Sør-Trøndelag                      537     456 199     999 921        46 

 . Nord-Trøndelag                     169     228 388     754 736        30 

 . Nordland                           391     332 444     743 503        45 

 . Troms                              267     412 362     866 808        48 

 . Finnmark                           193     485 428     854 206        57 

 Region: 

 . Region Øst                       2 057     614 209     863 056        71 

 . Region Sør                       1 250     383 775     662 525        58 

 . Region Vest                      1 363     453 255   1 018 790        44 

 . Region Midt-Norge                1 011     397 920     921 833        43 

 . Region Bodø                        478     318 922     725 822        44 

 . Region Hammerfest                  373     486 138     911 706        53 

 Brukergruppe: 

 . Flyktning                          136     560 030   1 071 625        52 

 . Bostedsløs                          12     487 356     704 134        69 

 . Funksjonshemmet                    346     394 502     662 268        60 

 . Førstegangs boligetablering      3 482     485 297   1 002 324        48 

 . Økonomisk vanskeligstilt         1 289     423 425     531 224        80 

 . Reetablering                       964     520 964     928 225        56 

 . To brukergrupper                   138     488 511     739 254        66 

 . Tre brukergrupper                   10     500 604     577 828        87 

 . Ikke spesifisert                   155     440 418     324 351       136 

 Husstandstype: 

 . Enslig uten barn                 2 652     414 342     729 906        57 

 . Enslig med barn                  1 676     545 001     853 048        64 

 . Par uten barn                      737     430 407     969 328        44 

 . Par med barn                     1 467     523 202   1 043 791        50 

 Alder: 

 . 35 år eller yngre                2 962     463 443     974 017        48 

 . 36 - 59 år                       3 169     506 719     806 610        63 

 . 60 år og eldre                     401     295 494     423 617        70 

 Årsinntekt: 

 . Ikke inntektsopplysninger           41     333 085     212 667       157 

 . Under 200 000                    1 317     370 040     520 968        71 

 . 200 000 - 299 999                1 951     491 970     775 610        63 

 . 300 000 - 399 999                1 752     494 493     972 320        51 

 . Over 400 000                     1 471     523 332   1 155 338        45 

 Dagens boforhold: 

 . Egen eid bolig                   1 876     367 746     520 637        71 

 . Foreldrenes bolig                  714     426 063     957 265        45 

 . Leid privat bolig                3 058     518 252   1 014 661        51 

 . Leid kommunal bolig                542     636 896   1 013 175        63 

 . Uten bolig                         120     502 680     830 888        60 

 . Annet                              215     513 624     911 476        56 

 . Ikke spesifisert                     7     305 903     457 976        67 

 Tiltak: 

 . Oppføring ny bolig                 316     330 528   1 415 938        23 

 . Kjøp av brukt                    4 734     527 915     976 743        54 

 . Utbedring                          628     164 406     201 921        81 

 . Refinansiering                     854     456 861     483 500        94 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1) Tall basert på rapportering fra kommunene per 07.03.07. 
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Tabell 9.   Startlån fra kommunene per 31.12.06
1
                                   

Antall saker etter brukergruppe
2
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1.–4. kvartal                                                  Første- 

                                                                 gangs    Øk. 

                                                Funksj-         bolige- vanske- 

                                Antall  Flyktn- onshem- Bosteds tabler- ligsti- Reetab- 

                                 saker   inger    met    løse     ing     lt    lering 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                      6 532     154     387      13   3 569   1 397   1 015 

 Fylke: 

 . Østfold                          444      13      29       1     215     131      66 

 . Akershus                         544      13      33       5     292     102     119 

 . Oslo                             601      15      28       -     392     113      69 

 . Hedmark                          260       2      27       2      63      53      26 

 . Oppland                          208      13      22       -      65      45      52 

 . Buskerud                         292       6      27       -     169      62      37 

 . Vestfold                         255       9      28       -     102      66      58 

 . Telemark                         214      12      17       -      89      85      16 

 . Aust-Agder                       224      17      20       -      96      55      34 

 . Vest-Agder                       265       7       9       1     170      36      41 

 . Rogaland                         524       5       8       1     381      56      82 

 . Hordaland                        723       9      25       -     450     141     104 

 . Sogn og Fjordane                 116       -       9       -      63      24      26 

 . Møre og Romsdal                  305       8      24       -     168      69      41 

 . Sør-Trøndelag                    537       6      26       1     278     151      76 

 . Nord-Trøndelag                   169       2      12       1      81      35      40 

 . Nordland                         391       9      24       -     217      90      56 

 . Troms                            267       5       8       -     163      41      50 

 . Finnmark                         193       3      11       1     115      42      22 

 Region: 

 . Region Øst                     2 057      56     139       8   1 027     444     332 

 . Region Sør                     1 250      51     101       1     626     304     186 

 . Region Vest                    1 363      14      42       1     894     221     212 

 . Region Midt-Norge              1 011      16      62       2     527     255     157 

 . Region Bodø                      478      13      30       -     265     109      67 

 . Region Hammerfest                373       4      13       1     230      64      61 

 Brukergruppe: 

 . Flyktning                        136     136       -       -       -       -       - 

 . Bostedsløs                        12       -       -      12       -       -       - 

 . Funksjonshemmet                  346       -     346       -       -       -       - 

 . Førstegangs boligetablering    3 482       -       -       -   3 482       -       - 

 . Økonomisk vanskeligstilt       1 289       -       -       -       -   1 289       - 

 . Reetablering                     964       -       -       -       -       -     964 

 . To brukergrupper                 138      16      33       -      80      98      49 

 . Tre brukergrupper                 10       2       8       1       7      10       2 

 . Ikke spesifisert                 155       -       -       -       -       -       - 

 Husstandstype: 

 . Enslig uten barn               2 652      17     195       8   1 541     586     299 

 . Enslig med barn                1 676      16      57       1     670     427     510 

 . Par uten barn                    737      11      59       1     478     111      71 

 . Par med barn                   1 467     110      76       3     880     273     135 

 Alder: 

 . 35 år eller yngre              2 962      49      89       3   2 314     265     242 

 . 36 - 59 år                     3 169     103     236      10   1 172     945     699 

 . 60 år og eldre                   401       2      62       -      83     187      74 

 Årsinntekt: 

 . Ikke inntektsopplysninger         41       1       1       -      16      16       4 

 . Under 200 000                  1 317       5     165       7     452     525     163 

 . 200 000 - 299 999              1 951      43      89       3   1 080     417     318 

 . 300 000 - 399 999              1 752      53      60       1   1 052     253     332 

 . Over 400 000                   1 471      52      72       2     969     186     198 

 Dagens boforhold: 

 . Egen eid bolig                 1 876      18     193       4     338     838     459 

 . Foreldrenes bolig                714       2      35       1     606      41      44 

 . Leid privat bolig              3 058      53     106       4   2 168     348     391 

 . Leid kommunal bolig              542      77      40       -     284     103      43 

 . Uten bolig                       120       1       3       2      64      16      30 

 . Annet                            215       3      10       2     108      45      48 

 . Ikke spesifisert                   7       -       -       -       1       6       - 

 Tiltak: 

 . Oppføring ny bolig               316       4      16       -     229      13      55 

 . Kjøp av brukt                  4 734     133     210      10   3 083     628     699 

 . Utbedring                        628      13     125       3     147     285      37 

 . Refinansiering                   854       4      36       -     110     471     224 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1) Tall basert på rapportering fra kommunene per 07.03.07. 

2) Summen av husstander i brukergruppene vil avvike fra summen av saker 

med startlån totalt. Dette skyldes at en husstand kan være registrert i flere 

brukergrupper og at husstander uten spesifisert brukergruppe ikke er med som 

egen kategori i tabellhodet. 
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Tabell 10. Boligtilskudd til enkeltpersoner per 31.12.06
1
 

Boliger med tilskudd og gjennomsnittlig tilskudds- og kostnadsbeløp 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1.–4. kvartal                                                     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                             1 660     165 196     745 160        22 

 Fylke: 

 . Østfold                            198      90 937     358 559        25 

 . Akershus                           119     209 123   1 191 389        18 

 . Oslo                               239     340 203   1 135 864        30 

 . Hedmark                             58     106 770     452 380        24 

 . Oppland                             68     111 848     620 177        18 

 . Buskerud                            67     130 770     663 566        20 

 . Vestfold                            83     141 944     691 897        21 

 . Telemark                            91      63 716     484 315        13 

 . Aust-Agder                          52     145 694     892 849        16 

 . Vest-Agder                          44     199 427     450 823        44 

 . Rogaland                            85     161 865     871 860        19 

 . Hordaland                          147     135 330     809 617        17 

 . Sogn og Fjordane                    44      73 293     371 484        20 

 . Møre og Romsdal                     39     134 742     731 221        18 

 . Sør-Trøndelag                      114     236 039     933 388        25 

 . Nord-Trøndelag                      51      65 960     394 339        17 

 . Nordland                            76     100 320     600 585        17 

 . Troms                               44     253 062     918 766        28 

 . Finnmark                            41      57 881     524 844        11 

 Region: 

 . Region Øst                         682     202 343     810 340        25 

 . Region Sør                         337     126 682     629 743        20 

 . Region Vest                        276     133 612     758 939        18 

 . Region Midt-Norge                  204     174 154     759 976        23 

 . Region Bodø                         88      98 186     593 862        17 

 . Region Hammerfest                   73     171 121     757 930        23 

 Brukergruppe: 

 . Nedsatt funksjonsevne              199     163 869     715 955        23 

 . Flyktning                           52     221 307   1 127 519        20 

 . Vanskeligstilt                     589     145 293     522 100        28 

 . Bostedsløse                          3     176 667     521 042        34 

 . Førstegangs boligetablering        570     179 483     909 667        20 

 . Reetablering                       180     170 807     872 461        20 

 . 2 brukergrupper                     59     161 108     773 705        21 

 . 3 brukergrupper                      8     180 614     697 285        26 

 Tiltak: 

 . Ikke spesifisert                     1     150 000     900 000        17 

 . Oppføring ny bolig                  64     165 306   1 131 706        15 

 . Kjøp av brukt                    1 158     199 619     907 879        22 

 . Utbedring                          315      54 217     146 900        37 

 . Refinansiering                     121     124 869     536 521        23 

 . Andre tiltak                         1     150 000   1 120 000        13 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Foreløpige tall basert på rapportering fra kommunene per 07.03.07. 

Endelige tall vil normalt omfatte noe flere saker. 
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Tabell 11. Boligtilskudd til utleieboliger per 31.12.06
1
. 

Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig tilskudds- og kostnadsbeløp 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1.–4. kvartal                     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                   735     69     263,0   1 295,5        20 

 Fylke: 

 . Østfold                      84     57     202,4   1 011,9        20 

 . Akershus                     67     69     357,2   1 767,2        20 

 . Oslo                         54     68     278,1   1 263,8        22 

 . Hedmark                      47     75     229,9   1 116,0        21 

 . Oppland                       4    103     160,0   1 026,3        16 

 . Buskerud                     13     45     266,7   1 630,1        16 

 . Vestfold                     11     70     268,9   1 382,9        19 

 . Telemark                     26     66     328,2   1 465,0        22 

 . Aust-Agder                   26     48     143,0     676,9        21 

 . Vest-Agder                   34     61     390,3   1 956,0        20 

 . Rogaland                     39     76     331,6   1 655,2        20 

 . Hordaland                    85    107     392,4   1 974,7        20 

 . Sogn og Fjordane              6     79     290,2   1 451,3        20 

 . Møre og Romsdal             103     61     121,0     613,4        20 

 . Sør-Trøndelag                45     58     220,8   1 100,0        20 

 . Nord-Trøndelag               13     53     267,8   1 339,1        20 

 . Nordland                     56     71     252,2   1 276,5        20 

 . Finnmark                     22     51     270,4   1 032,2        26 

 Kontor: 

 . Region Øst                  256     67     263,3   1 282,1        21 

 . Region Sør                  110     58     290,4   1 441,8        20 

 . Region Vest                 130     97     369,5   1 854,7        20 

 . Region Midt-Norge           161     60     160,7     808,0        20 

 . Region Bodø                  56     71     252,2   1 276,5        20 

 . Region Hammerfest            22     51     270,4   1 032,2        26 

 Type søker: 

 . Privat utbygger               2     75     298,0   1 490,0        20 

 . Aksjeselskap                 20     52     270,1   1 538,1        18 

 . Stiftelse                    91     91     361,3   1 766,5        20 

 . Kommune, fylke              568     67     240,2   1 185,0        20 

 . Andre                        54     64     334,0   1 566,8        21 

 Hovedmålgruppe: 

 . Prosj.m.1 hovedmålgr 

 .. Bostedsløse                 73     46     262,3   1 253,9        21 

 .. Flyktninger                189     83     286,5   1 390,9        21 

 .. Funksjonshemmede           158     65     312,7   1 555,5        20 

 .. Ikke spesifisert            80     60     183,9     877,6        21 

 .. Andre vanskeligst.         167     76     244,4   1 235,8        20 

 . Prosj.m.2 hovedmålgr         68     57     221,8   1 109,1        20 

 Delmålgruppe: 

 . Prosj.m.1 delmålgr 

 .. Barn                        14    189     828,9   4 141,4        20 

 .. Bevegelseshemmede           20     54     103,2     438,3        24 

 .. Psyk. utvikl.hemmede        45     61     348,7   1 748,3        20 

 .. Psykiske lidelser            2    113     332,5   1 662,8        20 

 .. Rus og psykiske 

 lidelser                        3     64     360,0   1 799,2        20 

 .. Andre vanskeligstilte       59     74     223,9   1 116,8        20 

 . Prosj.m.2 delmålgr           64     55     287,6   1 438,1        20 

 . Ikke spesifisert            528     68     247,3   1 212,4        20 

 Hustype: 

 . Prosj.m.1 hustype 

 .. Enebolig                    37    117     270,2   1 288,1        21 

 .. 2-manns hori.delt            6    105     235,2   1 025,8        23 

 .. 2-manns vert.delt           19    103     270,8   1 354,1        20 

 .. Rekkehus                    54     56     190,5     857,7        22 

 .. Blokk                      265     67     256,9   1 258,0        20 

 .. Andre hus                  310     66     273,5   1 384,5        20 

 . Prosj.m.2 hustyper           44     56     204,5   1 022,7        20 

 . Ikke spesifisert              -      -         -         -        25 

 Antall rom i boligen: 

 . Prosj.m.1 boligstr 

 .. ikke spesifisert             -      -         -         -        25 

 .. kun 1 romsbolig             34     36     178,1     919,5        19 

 .. kun 2 romsbolig            282     53     242,6   1 204,3        20 

 .. kun 3 romsbolig             79     68     173,6     843,0        21 

 .. kun 4 romsbolig             90    121     374,6   1 852,1        20 

 .. kun 5 romsbolig              8    139     273,8   1 350,5        20 

 .. kun>5 romsbolig             18    122     265,5   1 315,9        20 

 . Prosj.m.2 bol.str           187     66     249,8   1 216,6        21 

 . Prosj.m.3 bol.str             9     70     234,1   1 365,0        17 

 . Prosj.m>3 bol.str            28     72     392,9   1 964,3        20 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Tabell 12. Bostøtte. 

Hovedtall for husstander som fikk innvilget bostøtte i 2006
1, 2 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2006                                      Beløp      Beløp 

                                          utbetalt   utbetalt   Boutgifter   Inntekt 

                                Antall     totalt,   pr. mnd,    pr. mnd,    pr. år, 

                                hushold   mill. kr.  gj.snitt    gj.snitt   gj.snitt 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                      121 592   2 183,6       1 737       4 732   108 585 

 fylke 

 . Østfold                          9 138     161,8       1 703       4 698   107 362 

 . Akershus                         7 264     132,5       1 792       5 286   107 881 

 . Oslo                            14 049     360,6       2 537       5 949   100 237 

 . Hedmark                          6 097     100,9       1 585       4 493   111 568 

 . Oppland                          5 398      88,6       1 583       4 459   110 273 

 . Buskerud                         6 168     107,1       1 678       4 670   109 126 

 . Vestfold                         6 763     118,6       1 692       4 863   110 757 

 . Telemark                         5 256      84,1       1 551       4 406   106 985 

 . Aust-Agder                       2 955      49,1       1 603       4 626   109 805 

 . Vest-Agder                       4 817      83,6       1 684       4 492   106 055 

 . Rogaland                         7 911     136,6       1 698       4 567   107 534 

 . Hordaland                       10 967     203,8       1 790       4 698   108 782 

 . Sogn og Fjordane                 2 319      37,4       1 561       4 733   112 469 

 . Møre og Romsdal                  6 046      92,6       1 477       4 267   112 635 

 . Sør-Trøndelag                    7 757     138,6       1 694       4 546   110 792 

 . Nord-Trøndelag                   4 629      78,1       1 628       4 555   111 803 

 . Nordland                         7 719     115,2       1 420       4 169   111 304 

 . Troms                            4 209      64,3       1 466       4 229   112 867 

 . Finnmark                         2 130      30,1       1 374       4 052   110 001 

 Type søker 

 . Alderspensjonister              44 521     725,3       1 481       4 114   112 235 

 . Uføre med barn                   3 053      58,3       1 889       6 304   153 100 

 . Uføre uten barn                 33 468     572,2       1 563       4 821   130 230 

 . Enslige forsørgere              19 597     407,3       2 221       5 587    92 639 

 . Barnefamilier                    6 973     178,4       2 658       6 243    73 821 

 . Andre                           12 558     212,9       2 023       4 290    52 790 

 . Andre pensjonister               1 422      29,3       2 049       5 436   111 562 

 Antall personer i husholdet 

 . 1 pers                          88 201   1 454,3       1 550       4 370   113 378 

 . 2 pers                          14 816     286,0       2 063       5 294    95 672 

 . 3 pers                           9 359     196,8       2 249       5 837    97 864 

 . 4-5 pers                         7 195     184,3       2 591       6 353    91 718 

 . >5 pers                          2 021      62,1       2 961       7 106    81 434 

 Eieform 

 . Eid bolig                       17 574     220,9       1 190       4 309   117 794 

 . Borettslag                      18 988     270,2       1 317       4 405   120 077 

 . Leid bolig                      85 030   1 692,4       1 954       4 900   103 890 

 Leieform 

 . Ikke leiebolig                  36 562     491,2       1 257       4 359   118 992 

 . Kommunal                        46 295     951,5       1 944       4 844   109 529 

 . Komm.viderformid.                7 847     163,0       2 350       4 945    63 008 

 . Privat                          30 888     577,9       1 881       4 979   104 139 

 Kvadratmeter 

 < 20                                 318       4,2       1 506       3 790    84 998 

 20-39                              4 255      68,6       1 682       4 103    95 243 

 40-59                             43 102     788,9       1 750       4 594   109 562 

 60-79                             39 239     716,6       1 753       4 740   109 548 

 80-99                             18 431     329,1       1 735       4 886   106 530 

 Over 100                          13 246     241,6       1 826       5 453   107 897 

 Ikke registrert                    3 001      34,5       1 093       3 544   116 729 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Tallene gjelder husstander som har fått utbetalt bostøtte med budsjettvirkning for 2006, det vil si 

husstander med innvilget bostøtte for en eller flere terminer mellom 3. termin 2005 og 2. termin 2006. 

2) Etterbehandling og klager er ikke med i tallene. 



  Kvartalsrapporten  4. kvartal 2006 

62 

 

Tabell 13. Husbankens utbetalingsregnskap pr. 31.12.06. 1 000 kr  

 
   SIII-06 Til disposisjon Utbetalt pr. Andel 

Kapittel Post Benevning  i 2006 1) 31.12.06 utbetalt 

Utgifter       

2412  Den norske statens husbank     

 01 Driftsutgifter ....................................................................................  278 998 292 280 289 247 98,96 

 45 Større utstyrskjøp og vedlikehold, kan 

overføres ..........................................................................................  

 

10 013 

 

10 013 

 

9 689 

 

96,76 

 72 Rentestøtte .......................................................................................  21 000 23 000 23 331 101,44 

 90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning ..........................................  11 596 000 11 596 000 10 828 364 93,38 

       

580  Bostøtte     

 70 Bostøtte, overslagsbevilgning ..........................................................  2 232 600 2 232 600 2 213 895 99,16 

       

581  Bolig- og bomiljøtiltak     

 71 Tilskudd til  boligkvalitet, kan overføres  4 100 46 000 41 731 90,72 

 75 Boligtilskudd til etablering, utbedring og 

utleieboliger , kan overføres .............................................................  

 

576 000 

 

616 246 

 

592 087 

 

96,08 

 78 Kompetansetilskudd, kan overføres .................................................  82 800 136 371 46 134 33,83 

582  Skoleanlegg og kirkebygg     

 60 Rentekompensasjon – Skoleanlegg,  

kan overføres 

 

322 000 

 

322 081 

 

323 877 

 

100,56 

 61 Rentekompensasjon – Kirkebygg, 

kan overføres 

 

21 000 

 

21 000 

 

3 144 

 

14,97 

       

586  Tilskudd til omsorgsboliger og 

sykehjemsplasser 

    

 60 Oppstartingstilskudd, kan overføres ................................................  149 300 2 081 617 773 387 37,15 

 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til  

renter og avdrag, overslagbevilgning ...............................................  

 

1 287 700 

 

1 287 700 

 

1 142 104 

 

88,69 

       

 

Tabell 14. Husbankens innbetalingsregnskap pr. 31.12.06. 1 000 kr 

Kapittel Post Benevning SIII-06 Justert 

inntektsannslag 

Innbet. pr. Andel 

    inntektsoverslag 1) 31.12.06 utbetalt 

Inntekter       

 

5312 

 Den norske statens husbank     

 01 Gebyr  m.m. .....................................................................................  29 100 29 100 18 724 64,34 

 90 Avdrag, Husbanken  ........................................................................  9 685 000 9 685 000 10 620 331 109,66 

       

5615  Renter frå Den norske statens husbank     

 80 Renter ..............................................................................................  3 739 000 3 700 000 3 705 268 100,14 

 

1) Omfatter SIII-06 + overføringer og tilleggsbevilgninger 

 

 

 

 


