
TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING 
Tilskudd til utredning og prosjektering er forankret i Lov om bustøtte (Bustøttelova)  
§ 15 og er et tiltak under tilskudd til tilpasning. 
 

§ 15.Tilskot til tilpassing av bustad for personar med behov for tilpassa bustad 
Kommunen kan etter søknad gje tilskot som kan bidra til at personar med behov for tilpassa 
bustad no eller i framtida, kan finansiere nødvendig tilpassing. 
 
Det kan gjevast tilskot til husstandar der enkeltpersonar har behov for tilpassa bustad. 
Tilskotet kan også bli gjeve til eldre som treng å tilpasse bustaden sin for å kunne halde fram 
med å bu heime ved eit framtidig behov for tilpassa bustad. Tilskotet kan vere økonomisk 
behovsprøvd. 
 
Tilskot til tilpassing kan bli gjeve både til enkle tiltak, til større ombyggingar, og til å 
finansiere profesjonell prosjekterings- og utgreiingshjelp ved behov for tilpassing. 

1. FORMÅL 
Formålet med tilskuddsordningene er å få utredet og kartlagt muligheter og begrensninger 
som finnes når det gjelder tilpasning av boliger og skal bidra til gode varige løsninger til 
nøkterne kostnader. 

2. TILDELINGSKRITERIER 
Det kan gis tilskudd til husstander der enkeltpersoner har behov for tilpasset bolig. 
Tilskuddet kan også tildeles eldre som trenger å tilpasse boligen for å kunne bli boende 
hjemme ved et fremtidig behov for tilpasset bolig.  

Tildeling skjer etter en økonomisk behovsprøving, og tilpasningen må være hensiktsmessig. 
Det er opp til kommunen å vurdere om tilskudd skal gis og hvor stort tilskuddet skal være. 

Ved tildeling av tilskudd fra kommunen prioriteres søknader fra personer som har et behov 
for tilpasning av boligen på grunn av nedsatt funksjonsevne. Barnefamilier har høy prioritet. 

Det prioriteres i følgende rekkefølge: 

• Barn med funksjonsnedsettelse 
• Andre med funksjonsnedsettelse 
• Eldre, for å kunne bo hjemme lenger 

3.  HVA KAN DET GIS TILSKUDD TIL? 
Tilskudd til utredning kan benyttes til å kartlegge følgende forhold: 

• muligheter og begrensninger i eksisterende bolig 
• uteområder og atkomst 
• tilgjengelighet inne 
• arealbehov 



• innredning og brukbarhet 
• om bruker har økonomi til å finansiere tilpasningen 

selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen 
Tilskudd til utredning gis bare til eksisterende boliger. 
 
 
Tilskudd til prosjektering kan gis til dekning av: 

• kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen 
fagkyndig. 

Tilskudd til prosjektering kan gis til både nye og eksisterende boliger.  

Tilskuddet kan gis når noen i husstanden har behov for tilpasning for å kunne fungere i 
boligen i dag og i fremtiden. 

Tilskudd til tilpasning kan gis til dekning av: 

• ekle tiltak 
• større ombygginger 
• profesjonell prosjektering- og utredningshjelp ved behov for tilpassing. 

Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. 

4. HVEM KAN UTFØRE UTREDNING OG/ELLER PROSJEKTERING? 
Utredning og prosjektering skal utføres i samarbeid med representant for kommunen ved 
ergoterapeut eller andre fagkyndige fra kommunen.  

Utredning og prosjektering må utføres av fagkyndig. 

I saker hvor det er hensiktsmessig kan det samarbeides med hjelpemiddelsentralen. 
Mulighet for samfinansiering skal undersøkes tidlig i prosessen. 

5. HVOR STORT TILSKUDD KAN TILDELES? 
Tilsagn/vedtak om tilskudd forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.  

Det er opp til den enkelt kommune å vurdere om tilskudd skal gis og hvor stort tilskuddet 
skal være. 
Tilskuddene kan være økonomisk behovsprøvd. 

• Tilskuddene kan være økonomisk behovsprøvd. 
• Tilskudd til utredning og eventuelt prosjektering bør ses i sammenheng med tilskudd 

til tilpasning. 

Det må søkes og tildeles midler før prosjektet starter opp både når det gjelder utredning, 
prosjektering og tilpasning. 

Søknaden skal sendes via Husbankens system: 

https://www.husbanken.no/startlaan/ 

https://www.husbanken.no/startlaan/


6. UTMÅLINGSREGLER 
a. Tilskudd til enkeltpersoner for utbedring/tilpasning av bolig 

Størrelsen på tilskuddet gis ut fra tilgjengelige midler samt en helhetsvurdering av behov og 
muligheter for støtte fra andre offentlige ordninger. 

Ved tilpasning av utleieboliger skal det vurderes om det er rimelig at utleier bærer 
kostnadene helt eller delvis (tilskudd gis ikke til utleier). Tilpasning av utleiebolig skal bare gis 
der det foreligger langvarig leiekontrakt. Med langvarig menes her 10 år eller mer. 

b. Tilskudd til enkeltpersoner for utredning og prosjektering av boliger som skal dekke 
spesielle behov 

Tilskuddet kan dekke kostnader til utredning med inntil kr 20 000 per sak. 

Det kan i særskilte tilfeller gis høyere tilskudd. I tilfeller hvor tilskudd går ut over 
standardsatsene, skal søkers økonomi vurderes. 

Tilskuddet kan dekke kostnader til prosjektering med inntil kr 20 000 per sak. 

Det kan i særskilte tilfeller gis høyere tilskudd. I tilfeller hvor tilskudd går ut over 
standardsatsene, skal søkers økonomi vurderes. 

7. SIKKERHET 
Det kreves som hovedregel pantesikkerhet for eventuelt tilbakebetaling av tilskudd til 
enkeltpersoner som er tildelt fra kommunen, se pkt 8. 

Tilskudd på inntil kr 40 000 kan gis uten sikkerhet og det kan avskrives umiddelbart. Dette i 
tilfeller hvor søker har varig lav inntekt. 

Leietaker i privat bolig kan få tilskudd til tilrettelegging uten pant i bolig. Tilskudd til leietaker 
forutsetter langvarig leiekontrakt. Med langvarig menes her 10 år eller mer. 

Kommunen må selv sørge for nødvendig sikkerhet når eier mottar tilskudd. 

8. AVSKRIVING AV TILSKUDD 
Tilskudd utover kr. 40 000 til tilpasning for enkeltpersoner avskrives med 10 % per fullført år 
fra utbetalingsdatoen.  

Bevilget tilskudd inntil 40 000 kroner avskrives umiddelbart. 

9. UTBETALING AV TILSKUDD 
Tilskuddet kan utbetales i takt med fremdrift eller i sin helhet når boligen er overtatt / 
prosjektet er ferdigstilt, utbedringen er gjennomført, tilfredsstillende sikkerhet er etablert og 
søker har dokumentert at kostnadene er påløpt og fakturert/betalt. 

10. KRAV OM TILBAKEBETALING 
Tilskuddet avskrives over 10 år. Hvis boligen avhendes før avskrivningsperioden er over skal 
restbeløpet innfris. Unntaksvis kan tilskuddet gjøres om til rente- og avdragspliktig lån.  



I særlige tilfeller, f.eks. ved salg av bolig som fører til tap, kan kravet om tilbakebetaling av 
tilskudd frafalles.  

11. KLAGEADGANG 
Kommunens vedtak skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om klageadgang på 
kommunale vedtak. Enkeltvedtak jf. forvaltningslovens § 2, klageadgang jf. 
forvaltningslovens §§ 28 og 29. Det kan klages på tildeling, utmåling, avvisning og avslag på 
tilskudd etter forvaltningslovens regler. I likhet med andre forvaltningssaker har også 
kommunen her veiledningsplikt så langt det er ressurser til det.  

12. ANDRE BESTEMMELSER 
Kommunen er selv ansvarlig for å oppfylle lovpålagte krav knyttet til egen behandling av 
personopplysninger. 
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