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Sakstittel:  BOLIGFINANSIERING – RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT 

TILSKUDD  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for kommunalt tilskudd til 

boligfinansiering. 

 

 

 

 

Saksutredning: 
I forbindelse med behandling av sak  ble det vedtatt å øke rammen for tilskudd til nye 

bolighus : 

 

Lebesby kommunestyre vedtar å øke støttesatsen § 2b, fra kr 100.000.- til kr. 200.000.- § 2c 

forblir urørt, slik at samlet kan det maksimalt søkes om kr. 300.000.- i tilskudd. 

 

 

På bakgrunn av dette vil administrasjonen legge frem forslag til retningslinjer for hvordan 

dette skal forvaltes. 

 

Kommunen har i mange år hatt en finansieringsordning for nye bolighus, men da som rente- 

og avdragsfritt lån med 10-års nedskrivningstid. Lånet ble gitt med pantesikkerhet i 

eiendommen. 

Kommunens pantesikring vil i realiteten  ha så lav prioritet at den i praksis er uten betydning. 

Dette er derfor  i innstillingen endret fra lån til tilskudd. 

Endringen får ingen praktisk betydning for støttemottakeren. (Ingen skattemessige 

endringer). 

 

Tilskuddsordningen er 2-delt der kr 200.000.- kan søkes av alle som bygger nytt bolighus, og 

kr 300.000.- for de som bygger utenfor regulerte boligfelt. 

Intensjonen er å dekke deler av de reelle merkostnadene med vann, vei og avløp som man 

ellers ville få dekt med å bygge i regulerte boligfelt. 

 

 

Forslag til retningslinjer: 

 

 § 1. Formål. 

 

Ordningen skal stimulere til oppføring av nye bolighus i Lebesby kommune, både innenfor 

og utenfor regulerte boligfelt. 

 

Disse retningslinjene erstatter tidligere vedtatte retningslinjer  om kommunalt rente- og 

avdragsfritt lån til boligbygging i Lebesby kommune. 



 

  

§ 2. Virkeområde: 

 

Hele Lebesby kommune med tilgjengelig infrastruktur, (helårs veiforbindelse). 

 

a. Støtte til oppføring av nye boliger gis i form av tilskudd med bindingstid. 

 

b. Støttesatsen er kr 200.000.- for alle boliger. 

 

c. For boliger som føres opp utenfor regulerte områder kan det i tillegg gis et 

tilskudd på inntil kr 100.000.- til dekning av  kostnader knyttet til 

grunnlagsinvesteringer, (Fremføring av vei, vann og avløp). 

 

 § 3. Målgruppe 

 

Innbyggere bosatt i Lebesby kommune. 

 

§ 4. Betingelser. 

 

a. Boligen må minimum ha en standard som tilfredsstiller de  til enhver tid gjeldende 

byggeteknisk forskrift for nye bolighus. 

 

b. 50% av tilskuddene kan utbetales når byggeprosjektet er godkjent og grunnarbeidet er 

påbegynt. 50%  utbetales når ferdigattest for bygget er utstedt. 

 

c. Dersom byggingen av bolighuset ikke er fullført innen 2-år etter at tilsagnet er gitt, 

faller retten til å motta finansiering fra denne ordningen bort. Evt. Utbetalt andel kan 

kreves tilbakebetalt.  

 

d. For søkere, evt byggeprosjekt, som tidligere har mottatt kommunalt tilskudd til 

oppføring av bolig, skal dette beløpet trekkes fra ved tildeling av nytt tilskudd til 

boligbygging. 

 

§ 5 Sikkerhet og bindingstid. 

 

Tilskuddet  gis mot en bindingstid på 10  år. Bindingstiden skal fremgå av vedtak om 

støtte. 

Som sikkerhet for   bindingstid kreves gjeldsbrev.  

 

Tilskuddet avskrives over 10 år med 10% pr år. Støttemottakeren får avskriving pr 

31.12 hvert år. 

 

§ 7 Forvaltning av tilskuddsordningen. 

 

Lebesby formannskap behandler alle søknader om tilskudd fra denne ordningen. 

Det skal foreligge innstilling fra administrasjonen i alle saker. 

 

§8 Dekning: 

 



Tilskuddet dekkes over kommunens disposisjonsfond. 
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