
 

Vestre Toten kommune 
NAV boligtjenester 
 
 
 
 
 

SØKNADSSKJEMA  
STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD 
(ordningen er behovsprøvd) 
                                                                                                                                            Unntatt offentlig Off §13a,fvl§13 
 

 
 
                 

Lånsøker 1 - etternavn og fornavn Fødselsnr. (11 siffer) 
 

Tlf Yrke                                

Lånsøker 2 - etternavn og fornavn Fødselsnr. (11 siffer)  
 

Tlf Yrke 

Adresse, postnr og sted 
 
 

Epost 

 

Sivilstand 
 

Husstands  
medlem i alt: 
 

Barns fødselsår (under 18 år) 
 
 

Boforhold i dag: 
        

Har lånsøker verge /hjelpeverge 
               
 Ja:                                            Nei:  

PERSONOPPLYSNINGER: Stikkord: Statsborgerskap, søkers alder og sivilstatus, barns alder og faste bosted, opplysninger om nåværende og 
forventede framtidige arbeids-/ inntektsforhold, alle kredittopplysninger med ny saldo og nedbetalingsplan, også eventuelle kausjonsansvar o.l, 
nåværende boforhold og husleie, hvordan boligkjøpet / utbedringene vil bedre boforholdene. Hvilke boligtype ønskes kjøpt? 
Har noen i husstanden hatt lån /tilskudd fra Kommunen / Husbanken tidligere?     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Det søkes om:         (sett flere kryss ved behov) 

      STARTLÅN TOPPFINANSIERING  (skriftlig dokumentasjon grunnfinansiering privat bank)                        kr 

      STARTLÅN FULLFINANSIERING  (begrunn avslag privat bank i rubrikk personopplysninger) kr 

      STARTLÅN TIL REFINANSIERING  (må pantesikres i bolig, saldo og nedbet.plan dagens gjeldssituasjon) kr 

      STARTLÅN TIL UTBEDRING  (kostnadsoverslag må legges ved) kr 

      STARTLÅN FOR TILRETTELEGGING  (kostnadsoverslag og uttalelse fra fysio- og ergoterapitjenesten) kr 

      BOLIGTILSKUDD TIL ETABLERING  (behovsprøvd) kr 

      BOLIGTILSKUDD TIL TILPASNING  (kostnadsoverslag og uttalelse fra fysio- og ergoterapitjenesten) kr 

      BOLIGTILSKUDD TIL REFINANSIERING  (saldo og nedbetalingsplan dagens gjeldssituasjon) kr 

Stempel for saknr. esa 

 
Stempel mottatt NAV 

 



 
NÅVÆRENDE UTGIFTER OG INNTEKTER:  

Utgifter pr mnd. for husstanden: Saldo Inntekter pr mnd. for husstanden:          søker 1         søker 2                    

Renter og avdrag på boligkreditt kr   Brutto inntekt (før skatt) kr  
 

Renter og avdrag annen kreditt kr   Skattetrekk kr  
 

Lønnstrekk kr   Faste skift tillegg kr  
 

Fagforeningstrekk m.m kr  Netto inntekt (etter skatt) kr  
 

Husleie / felles kostnader kr     

Bolig- og innboforsikring   kr  Barnebidrag kr  

Kommunale avgifter   kr  Barnetrygd kr  

Strøm kr  Tilskudd barnepass kr  

Vedlikehold bolig / sparing    kr  Evn. bostøtte kr  

Telefon/ tv/ data og liknene    kr  Annet kr  

Årsavgift, forsikring kr   kr  

Reiseutgifter (bil / off.transport) kr   kr  

Barnebidrag kr   kr  

SFO/barnehage/barnepass kr   kr  

Annet kr   kr  

Sum utgifter kr  Sum inntekt kr  
 

Inntekter minus utgifter kr  Til sparekonto kr  
 

Til mat, klær, fritid etc. kr  Til regningskonto kr  
 

 
 

FULLMAKT TIL BRUK VED BEHANDLING AV SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD 

 
Undertegnede innestår for at alle opplysninger vedrørende økonomi, inntekter og utgifter/gjeld og andre relevante opplysninger er 
korrekt oppgitt, og at opplysningene er så fullstendige som mulig i forbindelse med min/vår søknad om lån/tilskudd som formidles/ 
tildeles av Vestre Toten kommune. 
 
Jeg/vi gir samtidig veiledere i NAV Vestre Toten fullmakt til, uten hinder av taushetsplikt, å kontrollere gitte opplysninger, og også 
fullmakt til å innhente / avgi relevante opplysninger fra andre kommunale etater, bank, finansieringsinstitusjon, skatteoppkrever, 
likningskontor, trygdekontor, politi, eventuelt andre institusjoner. 
 
Uriktige opplysninger vil føre til at søknaden enten avslås, gitte lån kreves tilbakebetalt i sin helhet, eller tilskudd trekkes tilbake. 
Kjøpes bolig, eller påbegynnes utbedringsarbeider før søknaden er behandlet, vil dette kunne føre til avslag.   
 
Jeg/vi bekrefter at fullmakt er lest og forstått. 
 
Underskrift 

 
 

Sted/dato   underskrift søker 1                                  underskrift søker 2  
 
NØDVENDIGE VEDLEGG FOR LÅN / TILSKUDDS SØKERE ER: 
Vurdere hvilke vedlegg som gjelder for deg/dere. De fire første punktene skal alle innlevere 

 
 Siste likning og selvangivelse  
 Arbeidsavtale(r), to siste lønnsutbetalingene. Ved varig trygdeytelse, utbetalingslapp 2 siste mnd. 
 Legitimasjon (pass/ førerkort/bankkort) 
 Uttalelse fra privat bank angående grunnfinansiering  
 Oversikt dagens gjeld med saldo og nedbetalingsplan.  
 Oversikt over leieavtaler / forpliktelser, herunder også bidragsgjeld. 
 Ved samlivsbrudd, skriftlig dokumentasjon for gjennomført skifte, evt. avtale om daglig omsorg for barn / opplysning om 

barnebidrag / annet. 
 Ved søknad om tilskudd kreves uttalelse fra enten lege, helse, omsorgstjenesten eller Nav 
 Kostnadsoverslag for eventuelle nødvendige utbedringer.  
 Registreringsbevis for EØS borgere 
 Salgs og takstoppgave  
 

SØKNADEN BLIR RETURNERT DERSOM NØDVENDIGE  
VEDLEGG IKKE ER LAGT VED.  

 

Adresse: Vestre Toten kommune, NAV Boligtjenester, Postboks 13, 2831 RAUFOSS.  
Tlf 55 55 33 33      Orgnr 971028300  

E-post: post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no 

mailto:post@vestre-toten.kommune.no

