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Sak nr.Dato mottatt Formål

Fødselsnr. foresatt (11 siffer)

Postadresse

Funksjonshemming, gi kort beskrivelse

Søker – etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon

E-postadresse

Søknad om 

tilskudd til utredning og prosjektering
Søknaden sendes Husbanken etter påtegning i kommunen

Fødselsnr. søknadsberettiget (11 siffer) Søker – etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon

1. Søker

7. For Husbanken

2. Opplysninger om boligen

Kontaktperson i kommunen – navn Etat

Ergoterapeut – navn

Postadresse Poststed

4. Andre opplysninger – kontaktpersoner

Arkitekt eller annen fagperson v/prosjektering – navn

Postnr.

Postadresse PoststedPostnr.

Postnr. Poststed

Yrke Kommune

3. Det søkes om
Tilskudd i forbindelse med

Oppføring av ny bolig Kjøp Utbedring

6. For kommunal anbefaling 

Sted

5. Underskrift

Redegjør hvorfor

Dato Stempel og underskrift

Enebolig

Kryss av for type bolig

Rekkehus Blokk med heis Blokk uten heis

Hva er det som gir problemer i boligen? Endringer som må gjøres. Bruk eget ark om nødvendig.

Sted/rom

Atkomst Entre Vaskerom Soverom

Uteplass Bad/wc Stue Andre rom

Tilrår kommunen at Husbanken gir tilskudd?

Ja Nei

Undertegnede søker bekrefter at overstående opplysninger er riktige, og gir Husbanken fullmakt til å innhente opplysninger om meg/oss som er nødvendig for
å behandle søknaden. Jeg/vi er oppmerksom på at feilaktige opplysninger kan føre til at tilskuddet kan bli krevd innfridd. Opplysningene kan benyttes til statis-
tiske formål. 

Telefon på dagtid Mobiltelefon

Telefon på dagtid Mobiltelefon

Telefon på dagtid Mobiltelefon

Fagperson v/utredning – navn Telefon på dagtid Mobiltelefon

Postadresse PoststedPostnr.

Utredning, trinn 1 Prosjektering, trinn 2

Sted Dato Søkers underskrift  



Når boligen må tilpasses dine spesielle behov for at du skal kunne bo der, kan du søke om boligtilskudd til dekning av
kostnader til faglig bistand til prosjektering, dvs til arkitekthonorar eller lignende.

Det kan også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen. Tilskudd til utredning kan gis til enkle undersøkelser
av bolig og uteområder, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger
og økonomisk overslag.

Dette gjelder enten du skal bygge nytt, kjøpe bolig eller bygge om boligen du bor i.

Tilskuddet er beløpsbegrenset.

Tilskuddet gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av boligen.
Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og utredning i forkant må skje i forståelse med
ergoterapeut/boligkonsulent i kommunen din.

Søknad om tilskudd sendes Husbanken etter anbefaling i kommunen.

Når du har fått tilskuddsbrev fra Husbanken og arbeidet er uført, sender arkitekt eller annen fagkyndig spesifisert 
regning til Husbanken. Sammen med regningen vedlegges rapport/skriftlig redegjørelse på hva som er gjort, 
tegninger og bekreftelse fra deg på at arbeidet er utført og at pengene kan utbetales.

Et godt råd før du engasjerer fagkyndig
Det lønner seg å ha tenkt gjennom hva du trenger for å kunne fungere i boligen og ha klarlagt hvilke økonomiske
muligheter du har for å kunne gjennomføre ombygging. 

Ta kontakt med boligkonsulenten/ergoterapeuten i kommunen eller med Husbanken.

Tilskudd til utredning kan være til hjelp etter den første gjennomgangen med kommunen.

8. Tilskudd til utredning og prosjektering til Husbanken



9. Praktiske opplysninger Oversikt over Husbankens regionkontorer og hvor søknaden skal sendes.

Kontonr. 6345 05 03594 Organisasjonsnummer 942 114 184

Region sør

Kontorsted Arendal
Postboks 787 Stoa
4809 Arendal

Besøksadresse
Kystveien 2

Dekker fylkene
Aust-Agder
Vest-Agder

Region øst
Postboks 1243
0110 Oslo

Besøksadresse
Støperig 1
Telefaks 22 96 17 00

Dekker fylkene
Østfold
Akershus
Oslo
Oppland
Hedmark

Region vest
Solheimsg 11
5058 Bergen

Besøksadresse
Solheimsg 11, 6. etg

Telefaks 55 30 66 99

Dekker fylkene
Hordaland
Rogaland
Sogn og Fjordane

Region Bodø
Postboks 1404
8002 Bodø

Besøksadresse
Torvg 2

Telefaks 75 54 93 99

Dekker fylkene
Nordland
Sør-Troms
Svalbard

Region Midt-Norge
Postboks 2438 Sluppen
7005 Trondheim

Besøksadresse
Peter Egges plass 2

Telefaks 73 89 23 01

Dekker fylkene
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Region Hammerfest
Postboks 480
9615 Hammerfest

Besøksadresse
Sjøg 6

Telefaks 78 42 74 10

Dekker fylkene
Nord-Troms
Finnmark
Tromsø

Søknaden med vedlegg sendes til Husbanken – Denne siden sendes ikke til Husbanken

Region sør

Kontorsted Drammen
Postboks 824
3007 Drammen

Besøksadresse
Grønland 1
Telefaks 32 26 26 01

Dekker fylkene
Telemark
Vestfold
Buskerud

Felles telefonnummer til Husbanken 815 33 370
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