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Sakstittel:  SØKNAD OM KOMMUNAL TILSKUDD VED OPPFØRING AV 

ENEBOLIG OG GARASJE PÅ LEBESBY  

 

 

Rådmannens innstilling: 
(Under forutsetning av at formannskapet vedtar nye retningslinjer for tilskuddsordningen). 

 

Lebesby kommune innvilger søkeren Jørgen Bøgeberg et tilskudd stort kr 300.000.- i 

forbindelse med oppføring av nytt bolighus på eiendommen gnr 23 bnr 9 i Lebesby. 

Vilkår: 

- Boligen må ha en standard som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende byggeteknisk 

forskrift for nye bolighus. 

 

- 50% av tilskuddet kan utbetales når byggeprosjektet er godkjent og grunnarbeidet er 

påbegynt. Resterende 50 % kan utbetales nær ferdigattest for bygget er utstedt. 

 

- Dersom byggingen av bolighuset ikke er fullført innen 2 år etter at tilsagn er gitt, 

faller retten til å motta tilskudd bort. Evt utbetalt andel kan da kreves tilbakebetalt. 

 

Sikkerhet og bindingstid: 

- Tilskuddet gis mot en bindingstid på 10 år.  Som sikkerhet for bindingstid kreves 

gjeldsbrev. 

- Tilskuddet avskrives over 10 år med 10% pr år. Støttemottakeren får avskrivning pr 

31.12 hvert år. 

 

 

Saksutredning: 
Jørgen Bøgeberg søker om et tilskudd stort kr 300.000.- i forbindelse med at han skal føre 

opp et nytt bolighus på egen eiendom gnr 23 bnr 9 i Lebesby. 

 

Boligen føres opp utenfor regulert boligfelt. 

 

Søkeren har fått godkjent, (byggetillatelse), for et bolighus på 167-kvm, samt et garasjebygg 

på 68-kvm. 

 

Det må i tillegg bygges ny adkomstvei, eget avløpsanlegg og vannledning med tilknytning til 

kommunalt vannledningsnett. 

 

Lebesby kommune har vedtatt å øke rammen for tilskudd til nye bolighus fra 200.000.- til 

300.000.- for bolighus som bygges utenfor regulert boligfelt. 

 

Ordningen med kommunalt tilskudd til boligbygging er to-delt der kr 200.000.- kan tildeles 

alle som søker, og kr 100.000.- kan  i tillegg innvilges der boligen føres opp utenfor regulert 

boligfelt. 

 



Det er i retningslinjene fastsatt noen vilkår mht standardkrav til bolig, utbetaling samt 

sikkerhet og bindingstid. Disse vilkårene fremgår av innstillingen. 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


