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Hovedtrekk for Husbankens låneordninger pr. 31. august 
 
De foreløpige tallene for 2016 viser at Husbankens grunnlån til oppgradering av egen bolig og grunnlån 
til kjøp av utleieboliger ligger på et høyere nivå enn på samme tid i fjor, mens grunnlån til oppføring av 
ny bolig er relativt lite etterspurt som følge av tilgang på rimelige lån ellers i kredittmarkedet. 
Etterspørselen etter startlån er derimot fortsatt god; antallet er noe lavere enn i 2015, men flere av 
lånene er med fullfinansiering og lånevolumet er derfor noe større enn ved samme periode i fjor. Dette 
tyder på at startlånet i større grad rettes mot varig vanskeligstilte i tråd med forskriftsendringen i 2014.  
 

Mottatte søknader pr. 31. august 

 

 

Antall gitte tilsagn pr. 31. august 

 

 

Hvor mye av årets ramme er benyttet/fordelt pr. 31. august 

 
 

 
*Rammen for startlån blir viderefordelt til kommunene, som deretter gir tilsagn til lånesøkere. 
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Startlån 
 
Tallene pr. 31. august viser at startlånsaktiviteten er relativt stabil sammenliknet med fjoråret. Antallet 
startlånsmottakere har gått noe ned fra samme periode i fjor, men det utbetales mer per mottaker. Dette 
skyldes i stor grad at ordningen rettes inn mot varig vanskeligstilte på boligmarkedet. Disse har i større 
grad behov før en høyere finansieringsgrad enn for eksempel førstegangsetablerere som har benyttet 
startlånet som et toppfinansieringslån.  
 

Nøkkeltall for 2016 – pr. 31. august 

                                                                 
  

3 522 personer har 
mottatt startlån fra 
Husbanken hittil i 

2016.  

Disse har til 
sammen lånt 3,7 
mrd. kroner fra 

Husbanken 

Dette gir et 
gjennomsnittlig 

lånebeløp på rett i 
overkant av 1 million 

kroner. 

I snitt låner hver mottaker et 
beløp som tilsvarer 73 
prosent av det totale 

kostnadsbeløpet.  

 

Utvikling over tid 
 
Aktivitetsnivået for startlån varierer fra måned til måned og følger ingen klar trend. 31. august er dermed 
for tidlig til å gi en klar indikator på aktivitetsnivået for året som helhet, spesielt siden en relativt stor 
andel av kommunene kun rapporterer på bruken ved årsslutt. Tallene viser derimot en ganske stabil 
utvikling der Husbanken utbetaler startlån på omtrent samme nivå fra år til år, mens antall mottakere 
derimot faller noe.  

 

Mottakernes inntektsnivå faller 
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Startlånet skal kun tildeles varig 
vanskeligstilte, og bruken av ordningen går i 
den retningen.  
 
Hittil i 2016 har 30 prosent av startlånene gått 
til husstander med en samlet inntekt på under 
300 000 kroner. I 2013 gikk bare 21 prosent av 
lånene til samme gruppe.   
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Grunnlån 
 
Det er en klar trend at det blir lavere etterspørsel og bruk av grunnlån til oppføring, noe som nok skyldes 
at rentemarginen mellom Husbanken og private kredittinstitusjoner nå er svært lav. Samtidig ser vi en 
økning i bruken av grunnlån til oppgradering og kjøp av utleieboliger. 
 

Nøkkeltall for 2016 – pr. 31. august 
 Oppføring Oppgradering Kjøp av utleieboliger 

  Antall tilsagn 265 52 170 

Antall boliger 2 784 1 449 335 

       Beløp tilsagn 4 410 000 000  796 300 000 692 600 000 

       Gjennomsnittlig lånebeløp 1 598 004 549 482 2 065 500 

       Lånebeløp/prosjektkostnader 77 % 86 % 75 % 

 

Utvikling over tid - tilsagnsbeløp: Status pr. 31. august (2013-2016) 

Barnehagelån 
 
Per 31. august er det gitt tilsagn om barnehagelån i 17 saker, med til sammen 991 plasser, for et samlet 
beløp på 450 millioner kroner. Dette er noe lavere enn for samme periode i fjor da det var gitt tilsagn 
for over 724 millioner kroner.  
 

Nøkkeltall for 2016 og utvikling over tid – pr. 31. august 
 

17 991 449 879 000 729/234/28 
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Fordeling (antall plasser): 

Ny/utbedring/annet 

 
 
 
 
 
 

 

0

5,000,000,000

10,000,000,000

2013 2014 2015 2016

Oppføring Oppgradering Kjøp av utleieboliger

Utviklingen i antall grunnlånstilsagn viser en 
kraftig nedadgående trend. Dette skyldes 
antagelig at det er liten avstand mellom 
Husbankens rentenivå og det private 
kredittinstitusjoner kan tilby. Grunnlån til 
oppgradering og grunnlån til kjøp av 
utleieboliger opplever derimot en økning i 
etterspørselen.  

Om statistikken / begrepsforklaringer 

Aktivitetsnivået til Husbankens ordninger varierer gjennom et år. Sammenlikninger med tidligere år, basert på aktivitetsnivået pr. 31. 

august, bør derfor foretas med varsomhet.  

 

Tilsagn: Husbanken innvilger søknad om tilskuddsbevilgning. Pengene utbetales nødvendigvis ikke på tilsagnstidspunktet. Dette 

varierer noe mellom ordningene.  

Mer informasjon om lån og andre virkemidler Husbanken tilbyr finner du på: www.husbanken.no 

Spørsmål kan rettes til statistikkgruppa@husbanken.no 

http://www.husbanken.no/
mailto:statistikkgruppa@husbanken.no

