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• Søknad om bostøtte skal sendes til kommunens bostøttekontor.
• Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon: boliglån må dokumenteres med aktuell nedbetalingsplan el.l., husleie/felleskostnad 

må dokumenteres med leiekontrakt el.l. 
• Det er opplysninger om husstanden og boligen første dag i den måneden du søker bostøtte for, som skal legges til grunn når du 

fyller ut søknaden. 
• Dersom husstanden flytter, eller det skjer andre endringer i husstands- eller boligsituasjonen, må du gi beskjed til kommunen.
• Søknad som ikke er fullstendig utfylt, blir regnet som den ikke er mottatt innen søknadsfristen, dersom dette kan lastes søker.

Oppgi 11-sifret fødselsnummer og navn på alle medlemmer i husstanden. Dersom det ikke er plass til alle husstandsmedlemmene på
skjemaet, kan du føre opp andre husstandsmedlemmer på nytt skjema og legge ved. Påfør i så fall søkers 11-sifrede fødselsnummer
på det nye skjemaet. 

Alle personer i husstanden som har fylt 18 år, skal underskrive på søknadsskjemaet, i kolonnen «Underskrift» til høyre i 

tabellen under. Les nøye hva dette innebærer på side 4 (siste side) av dette skjemaet før du underskriver.

Mottatt dato Termin/år Komm.nr/navn

Generell informasjon

Husstanden

Søkers navn   Gate/vei                                                                                                                                             

Postnummer Poststed                   Telefon dagtid                                                                                                                         

Kontonummer (11 siffer) E-postadresse 
Målform: Nynorsk Bokmål

Søker

For kommunen

Søknad om 
statlig bostøtte
(sendes kommunen)

Fødselsnummer (11 siffer) Etternavn Fornavn Underskrift
(fylles ut av alle over 18 år)

Søker

Ektef./samb./reg.partner

Øvrige husst.medlemmer

Avtjener noen i husstanden verneplikt?

Er det studenter i husstanden? Deltar minst en av studentene i arbeidskvalifisering?

Bor studenten(e) hjemme hos foreldre?

Student: Student er en person som har rett til lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning.
Arbeidskvalifisering: Dette kan være arbeidsavklaring, introduksjonsprogram for innvandrere og andre kvalifiseringsprogram.

Er du/dere ung ufør og mottar uførepensjon? Svarer du/dere ja, må du dokumentere opplysningene.

Er du/dere ung ufør og mottar arbeidsavklaringspenger, så skal du ikke krysse av for ja i feltet over.

Nei Ja

Nei Ja

Nei JaNei Ja

Nei Ja



Inntekt

Hvis «Ja» på spørsmålet om innteksnedgangen skyldes andre årsaker enn overgang til trygd, hva er årsak og varighet?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Som hovedregel er det siste tilgjengelige ligningsinntekt som legges til grunn ved beregningen av bostøtte, og dette innhen-

ter Husbanken automatisk informasjon om fra ligningsregisteret. Dersom du eller din husstand har hatt en inntektsnedgang

eller fått en økt inntekt siden siste tilgjengelig ligningsinntekt pga. overgang til arbeid, trygd eller ved økt formue, så fyll ut

avsnittene «Inntektsnedang» eller «Inntektsoppgang» nedenfor.

Annen stønad, pensjon eller inntekt

Tabellen under skal bare fylles ut dersom du eller noen i husstanden har pensjon/stønad som ikke blir utbetalt fra NAV, samt pensjon 
fra EØS-land. Slike ytelser må dokumenteres. Du skal også påføre om noen har introduksjonsstønad eller kvalifiseringsstønad utbetalt.
Fyll også ut om noen i husstanden har utenlandsinntekt eller utenlandsformue som ikke blir beskattet i Norge. Det er da brutto beløp i
siste tilgjengelige ligningsår som skal påføres. Denne inntekten må dokumenteres.

Har husstanden hatt vesentlig inntektsnedgang siden siste likning pga. overgang til trygd? 

Har husstanden hatt vesentlig inntektsnedgang siden siste likning av andre årsaker?

Ja Nei

Ja Nei

Fødselsnummer (11 siffer) Utenlandsinntekt/-formue (kr per år) Navn på pensjon/stønad Husstandskode (for kommunen)

Fødselsnummer (11 siffer) Privat pensjon (kr per md.) Lønn (kr per md.) Bidrag (kr per md.) Andre innt. (kr per md.)
Netto formue 

(kr per år)

Fødselsnummer Pensjon Inntekt Formue

Inntektsnedgang

Hvis du eller en i din husstand har hatt en viss inntektsnedgang siden ligningsåret, kan du søke om å få lagt den faktiske (månedens)
inntektssituasjonen til grunn ved beregning av bostøtten. Svar i så fall på de to spørsmålene under, og fyll ut inntektstabellen. Alle
husstandsmedlemmenes brutto inntekt (før skatt) skal oppgis for den måneden bostøttesøknaden gjelder. Formue skal utfylles som
årlig netto formue. Har du studielån/stipend, skal dette under «Andre innt.» (andre inntekter) i tabellen.

NB: Husk at du må dokumentere inntektssituasjonen i perioden, ellers vil siste tilgjengelige ligning bli benyttet når bostøtten beregnes.

Inntektsoppgang

Fyll ut tabellen under dersom du eller din husstand har hatt en inntektsoppgang siden siste   tilgjengelige ligning, grunnet overgang til
arbeid, trygd eller pga. formue, som gjør at husstandens samlede inntekt per i dag overstiger øvre inntektsgrense for å motta bostøtte.
Sjekk med kommunens bostøttekontor om hva som er gjeldende øvre inntektsgrense for din husstand.

I tabellen skal du føre opp forventet årlig (for det aktuelle kalenderåret) inntekt, pensjon og formue. Det er brutto skattbar inntekt og
pensjon herunder bl.a. lønn, honorarer, feriepenger o.l., samt dagpenger, sykepenger, fødselspenger, pensjon og trygd, inntekt fra
kapital etc. Formue som skal oppgis er netto formue, dvs. brutto formue minus gjeld.



Boligopplysninger Selveid bolig 
(enebolig)

Selveid bolig 
i sameie

Bolig i 
borettslag

Leid 
bolig

Aksje-
leilighet

Obligasjons-
leilighet

Bolignummer *

Kvadratmeter

Gårdsnummer

Bruksnummer

Festenummer

Seksjonsnummer

Eiendomsskatt (kr per år)

Festeavgift (kr per år)

Antall rom (stuer/soverom)

Felleskostnad/husleie
(må dokumenteres)

Skattefri utleie i egen bolig 
(kr pr. md.) **

Innflyttet år

Kjøpe-/byggesum (kr) ***

Er boligen spesialtilpasset for funksjonshemmet person i husstanden? (må ev. dokumenteres)

Er boligen en godkjent helårsbolig, samt har egen inngang, bad, toalett og med hvile- og kjøkkenfunksjon?

Er kostnader for oppvarming inkludert i husleien/felleskostnaden?

Har du skattefrie inntekter fra utleie av bolig?

Dersom leid bolig, er det en kommunalt disponert bolig? (Besvares kun av søkere som bor i leid bolig.)

Dersom borettslag, hva er borettslagets 

I tabellen under, kryss av for den boligtypen du bor i og fyll ut feltene i kolonnen nedover, bortsett fra i de skraverte feltene.

* Feltet «Bolignummer» er et unikt nummer som alle boliger har eller skal få, som består av en bokstav og fire siffer. Dette feltet er 
ikke obligatorisk. 

** Dersom du har skattefrie inntekter for utleie av bolig, må du fylle ut denne inntekten med månedlige beløp.  
*** I feltet «Kjøpe-/byggesum» er byggesum ment som prosjektkostnad, altså totalkostnad for oppføring av boligen, også eventuelle

tomte- og prosjekteringskostnader.

Bolig

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Org.nummer:  Navn:                                     

Boliglån

Husbanklån Saksnr. (9 siffer) Saksnr. (9 siffer)

Innovasjon Norge Saksnr. (8 eller 10 siffer) Saksnr. (8 eller 10 siffer)

Andre långivere (navn) Opprinnelig 
lånesum kr

Utbetalt md. og år Løpetid år Sum renter og
avdrag (kr pr md.)

Gebyr (kr. pr md)

For andre långivere enn Husbanken og Innovasjon Norge: Det er kun lån til oppføring/kjøp/utbedring av boligen du søker bostøtte 
for, som skal føres på søknaden. Ved refinansiering skal lånesummen tilsvare restgjelden ved refinansieringstids-punktet. Fyll inn 
de faktisk beløp for renter, avdrag og gebyr som du har per måned.

For kommunen

Skal bostøtten transporteres kommunen?            Ja      Nei   Er lån/husleie dokumentert?     Ja            Nei         

Er søknaden mottatt innen søknadsfrist?             Ja      Nei Boligkode for leid bolig?     



Om underskrift og behandling av personopplysninger

Med din underskrift samtykker du i at det behandles personopplysninger om deg. Ved din underskrift samtykker du også 
til at opplysninger kan innhentes uavhengig av bestemmelser om taushetsplikt og til at opplysninger som er oppgitt på 
søknadsskjema eller som innhentes fra registre, uavhengig av taushetsplikt kan bli gjort kjent for andre i husstanden din.  

Med din underskrift bekrefter du at opplysninger som du gir på dette søknadsskjema er riktige, og at opplysningen kan 
suppleres og kontrolleres. Opplysninger om lån kan bli kontrollert mot bankinstitusjoner sine registre. Uriktige eller ufull-
stendige opplysninger kan føre til krav om tilbakebetaling av bostøtten og straffeansvar.

Søker plikter å melde fra til bostøttekontoret i kommunen om endring i bolig- og husstandssituasjonen og ved inntektsøkning.

Nærmere om behandling av personopplysninger:

Behandlingen består i innhenting, lagring og bruk av opplysninger for å beregne bostøtte og kontrollere bostøttesøknaden.
Det er kun nødvendige opplysninger som innhentes. Det innhentes opplysninger fra:

• Det sentrale folkeregisteret med opplysninger om hvor du er folkeregistrert
• Skattedirektoratets likningsregister med opplysninger om inntekt, formue, likningsverdi av egen bolig og minstefradrag
• NAVs trygderegister med opplysninger om hvilke trygdeytelser du har og med hvilket beløp
• Innovasjon Norges låneregister, med opplysninger om boliglån
• Husbankens låneregister med opplysninger om boliglån

Opplysningene innhentes månedlig. 

Du kan kreve innsyn i de opplysninger Husbanken har registrert om deg. Du kan kreve retting av de registrerte opplysningene,
hvis du mener de er feil. 

Opplysninger om utbetalt bostøtte blir årlig rapportert til Skatteetaten selv om ytelsen er skattefri. Opplysning om utbetalt
bostøtte kan i visse tilfeller også bli gitt videre til andre offentlige organer, så som NAV, Statistisk Sentralbyrå, til kommunen
i forbindelse med kommunale bostøtteordninger, og i forbindelse med revisjon av bostøtteorganets virksomhet. Gjeldende
regelverk om utlevering av personopplysninger og taushetsplikt vil bli ivaretatt ved en eventuell utlevering.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger rettes til:
Husbanken, Strategikontoret
Felles postmottak
Postboks 1404
8002 Bodø
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