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Hovedtrekk for Husbankens tilskuddsordninger pr. 30. april 
 
Husbanken forvalter totalt 10 forskjellige tilskuddsordninger knyttet til bolig og boligutvikling. Tallene for 
første tertial viser at det er høy aktivitet og etterspørsel etter Husbankens tilskuddsordninger.  
 

Mottatte søknader 

906 / 652,2 
Tilskudd til 

utleieboliger 

160 / 16,7 
Tilskudd til 
tilpasning 

316 / 11 
Tilskudd til 

prosjektering 

7 638 / 7,5 
Tilskudd til 

tilstandsvurdering 

1 834 / 165 
Tilskudd til heis 

 
963 / 301,5 

Tilskudd til 
etablering 

 
434 / 698,4 
Investerings-

tilskudd 

 
290 / 162,1* 

Kompetanse-
tilskudd 

 
39 / 87,7 

Tilskudd til bolig-, 
by- og 

områdeutvikling 

 

3 435 / 914,1 
Tilskudd til 

studentboliger 

ANTALL BOLIGER / SUM I MILL. KR 
(For kompetansetilskudd og bolig- by- og områdeutvikling telles antall prosjekter) 

Antall gitte tilsagn 

 370 / 211 
Tilskudd til 

utleieboliger 

194 / 18,9 
Tilskudd til 
tilpasning 

285 / 9,1 
Tilskudd til 

prosjektering 

3 733 / 3,2 
Tilskudd til 

tilstandsvurdering 

1 235 / 89,8 
Tilskudd til heis 

 
259 / 67,5 
Tilskudd til 
etablering 

 
384 / 611 
Investerings-

tilskudd 

 
21 / 15,4 

Kompetanse-
tilskudd 

 
37 / 33,2 

Tilskudd til bolig-, 
by- og 

områdeutvikling 

 

2 200 / 611 
Tilskudd til 

studentboliger 

ANTALL BOLIGER / SUM I MILL. KR 

(For kompetansetilskudd og bolig- by- og områdeutvikling telles antall prosjekter) 

Hvor mye av årets ramme er benyttet/fordelt? 

     

     
 

 
 
*Mottatte søknader er gjeldende for to komp.tilskudd, men kun ett av tilskuddene har hittil fordelt rammen og gitt tilsagn.  
**Rammen for tilskudd til etablering og tilpasning blir viderefordelt til kommunene, som deretter bevilger tilsagn. 
***Rammen for tilskudd til studentboliger blir fordelt året i forveien 
 

Tilskudd til 
utleieboliger

Tilskudd til 
tilpasning**

Tilskudd til 
prosjektering

Tilskudd til 
tilstandsvurd.

Tilskudd til 
heis

Tilskudd til 
etablering**

Investerings-
tilskudd

Kompetanse-
tilskudd

Bolig- by og 
områdeutvikling

Tilskudd til 
studentboliger***
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Tilskudd til utleieboliger 
 
Det er stor etterspørsel etter tilskudd til utleieboliger, og søknadsinngangen overgår også dette året 
den disponible rammen. Sannsynligheten er stor for en betydelig vekst i antall tilsagn ved neste 
statistikkpublisering. For at flere prosjekter skal få tilskudd har man derfor lagt til en grunn en lavere 
utmålingsgrad enn tidligere. Til sammen er det gitt tilsagn til 370 utleieboliger til vanskeligstilte, og av 
disse er 222 øremerket flyktninger.  
 

Nøkkeltall for 2016 – pr. 30. april 
 

199 370 211 000 000 23 % 

 
Antall tilsagn 

 
Antall boliger 

 
Sum tilsagn 

 
Tilsagnsutmåling 

 

Utvikling over tid 
 
Sammenlikning med tidligere er i liten grad hensiktsmessig så tidlig på året, da aktiviteten i stor grad 
styres av satte frister så tidlig på året. Eksempelvis var aktivitetsnivået for tilskuddet rekordhøyt i 2015 
uten at det fremkommer i grafen under. Nivået for 2016 antyder allikevel at aktiviteten rundt tilskudd til 
utleieboliger holder 2015-nivå, og vel så det.  
 

 

Tilskudd til tilpasning 
 
Bruken av tilskudd til tilpasning er fortsatt god, og nivået gjenspeiler at kommunene bruker tilskuddet 
for å hjelpe personer med behov for tilpasning av boligen for å kunne bli boende. Det er viktig å påpeke 
at tallene underveis i året avhenger av kommunenes rapportering, og mange kommuner rapporterer på 
bruken kun ved årsslutt.  
 

Nøkkeltall for 2016 og utvikling over tid (2013-2016) – pr. 30. april 
 

 194 18 900 000    67 % 

 

   
Antall 

boliger/tilsagn 

 
Sum tilsagn 

 
Tilsagnsutmåling 
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Tilskudd til prosjektering 
 
Det er fortsatt høy aktivitet i bruken av prosjekteringstilskuddet, selv om aktiviteten er noe lavere enn 
på samme tid i fjor. Årets ramme er noe høyere enn fjorårets, så forhåpentligvis vil man se en stigning 
utover året. De aller fleste tilsagnene gis til prosjektering for oppgradering av eksisterende bolig.  
 

Nøkkeltall for 2016 – pr. 30. april 
 

285 9 100 000 12 / 273   

 

 
Antall boliger 

 
Sum tilsagn 

 
Fordeling: 
Oppføring / 

oppgradering 

Tilskudd til tilstandsvurdering 
 
Tallene viser at det er noe lavere bruk av tilskudd til tilstandsvurdering enn ved samme periode i fjor. 
Det må understrekes at det er ulikt fra år til år når det gis flest tilsagn. Man skal derfor være forsiktig 
med å antyde at den årlig aktiviteten for tilskuddet faller så mye som grafen under skulle tilsi. Allikevel; 
tilsagnsmengden omfatter allerede nesten 4 000 boliger.  
 

Nøkkeltall for 2016 – pr. 30. april 
 

68 3 733 3 200 000 

 

 
Antall tilsagn 

 
Antall boliger 

 
Sum tilsagn 

Tilskudd til heis 
 
Heistilskuddet er fortsatt attraktivt. Det kom inn søknader for nesten det dobbelte av den disponible 
rammen, og det er gitt tilsagn for tilnærmet hele rammen pr. 30. april. Etterspørselen gjenspeiler de to 
seneste årene med god etterspørsel – selv om tilsagnene i fjor ble gitt på et noe senere tidspunkt, noe 
grafen nede til høyre gir uttrykk for.  
 

Nøkkeltall for 2016 – pr. 30. april 
 

23 1 235 89 800 000 

 

 
Antall tilsagn 

  
Antall boliger 

 
Sum tilsagn 
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Tilskudd til etablering 
 
Bruken av tilskudd til etablering er god. Tilskuddet fungerer ofte som egenkapital/supplement til 
startlånsmottakere, men kan også bli gitt til husstander med betalingsutfordringer.  
 
Det er også her viktig å påpeke at tallene underveis i året avhenger av kommunenes rapportering, og 
mange kommuner rapporterer på bruken kun ved årsslutt.  
 

Nøkkeltall for 2016 – pr. 30. april 
 

259 67 500 000   17 % 

 

 
Antall 

boliger/tilsagn 

 
Sum tilsagn 

 
Tilsagnsutmåling 

Investeringstilskuddet 
 
Pr. 30. april i år er det gitt tilsagn til i alt 384 boenheter, fordelt på 240 omsorgsboliger og 144 
sykehjemsplasser. Totalt tilsagnsbeløp hittil i år er på 610,8 mill. kr. Siden oppstart i 2008 er det totalt 
gitt tilsagn til 12 676 boenheter. I samme periode er 7 985 boenheter ferdigstilt. 
 

Nøkkeltall for 2016 – pr. 30. april 
 

45 384 611 000 000 240 / 144 

 
Antall tilsagn 

 
Antall plasser 

 
Sum tilsagn 

 
Fordeling (antall plasser): 

Omsorgsbolig / sykehjemsplass 

 

Utvikling over tid 
 
Både antall boenheter og tilsagnsbeløp er lavere enn på samme tid i fjor. Det er likevel ikke grunn til å 
anta at aktivitetsnivået i 2016 vil bli lavere enn i fjor, ettersom aktiviteten erfaringsmessig er størst i 
andre halvår. 
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Tilskudd til bolig- by- og områdeutvikling 
 
Tilskuddet er fortsatt attraktivt for de byområdene i Oslo, Bergen og Trondheim som har anledning til å 
søke. Hittil i år har 37 prosjekter fått tilsagn for til sammen over 33 millioner av den totale rammen for 
2016 på i underkant av 56 millioner.  
 

Nøkkeltall for 2016 – pr. 30. april 
 

37 33 200 000 

 

 
Antall prosjekter 

 
Sum tilsagn 

Tilskudd til studentboliger  
 
Tilsagn for tilskudd til studentboliger for 2016 blir i sin helhet fordelt allerede i slutten av 2015. I 2016 er 
det dermed gitt tilsagn til 2 200 nye hybelenheter med tilskuddet.  
 

Nøkkeltall for 2016 – pr. 30. april 
 

28 2 200 614 000 000 

 
Antall prosjekter med tilsagn 

 
Antall hybelenheter 

 
Sum tilsagn 

Kompetansetilskudd   
 
For kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet blir søknadene blir fortsatt vurdert og 
rammen er ikke endelig fordelt; dermed er ingen tilsagn gitt. For det boligsosiale kompetansetilskuddet 
er det hittil gitt tilsagn til 21 prosjekter for til sammen 15,4 millioner kroner. En fyldigere analyse av 
tilsagnene blir gitt når hele rammen er fordelt. 
 

Rentekompensasjonsordninger 
 
Rentekompensasjonsordningene blir i all hovedsak fordelt senere på året.  
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Om statistikken / begrepsforklaringer 

Husbanken leverer månedlig en rapport på bostøtte, mens for lån- og tilskuddsordninger blir statistikken utgitt 4 ganger 

i året. Aktivitetsnivået til Husbankens ordninger varierer gjennom året, og sammenlikninger med tidligere år, basert på 

aktivitetsnivået per 1. mai, bør derfor foretas med varsomhet.  

 

Tilsagn: Husbanken godkjenner søknad om bevilgning. Pengene utbetales nødvendigvis ikke på tilsagnstidspunktet. 

Dette varierer noe mellom ordningene.  

Tilsagnsutmåling: Sum tilskudd / sum prosjektkostnad eller bolig 

  

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

