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Reviderte retningslinjer for startlån 

 

Reviderte retningslinjer for startlån fra Inderøy kommune baseres på «Forskrift om startlån fra Husbanken» 

med ikrafttredelse fra 01.04.2014 samt fra https://husbanken.no/startlaan/hvem-kan-faa/  pr. 01.03.18. 

 

1. Formål 
Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en 

egnet bolig og beholde den. 

 

2. Hvem kan få startlån eller tilskudd? 
Inderøy kommune kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære 

kredittinstitusjoner. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen bidra med 

toppfinansiering. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan 

kommunen fullfinansiere.   

Startlån kan for eksempel tildeles personer som trenger:  

 hjelp til å bli boende i boligen de eier  

 refinansiering av et dyrere lån hvis et er fare for å miste boligen ved tvangssalg 

 utbedring av bolig  

 tilpasning av bolig 

 bygging av bolig  

 toppfinansiering 

 

3. Hva sier vilkårene i forskrift om startlån fra Husbanken av 01.04.2014 

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving hvor husstandens samlede inntekt blir lagt til grunn. I    

vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren: 

a) forventes å ha langvarige (ca. 5 år) problemer med å finansiere eid bolig og  

b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens 

     inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.          

 

Søkeren(e) må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til  

livsopphold. Det vil si at inntekter og utgifter må være forutsigbare i rimelig tid framover.  

 

Uavhengig av vurderingene etter avsnittet over i bokstav a) og b) – kan kommunen gi startlån i alle 

disse situasjonene:   

 

 husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og    

hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det, 
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 husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med  

startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin,   

 

 boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller  

hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller 

 

 lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. 

 

4. Andre kriterier i vurdering av søknad om startlån/ tilskudd fra Inderøy kommune 

 
o Startlån gis kun til privatpersoner. 
o Søker må være over 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.  Søkere som har opphold i 

forbindelse med arbeid, studier (utlendingslovens kapittel 3) får ikke innvilget startlån. 
o Søkere som er gift, samboere eller registrerte partnere skal søke sammen. 
o Medlåntakere som foreldre, søsken mm. godtas ikke. 
o Søkere om startlån til kjøp/ bygging/ utbedring av bolig bør ikke ha gjeldsordning eller 

betalingsanmerkninger. 
o Startlån kan gis kun en gang. 
o Søker kan ikke ha misligholdt leie- eller låneforhold med Inderøy kommune. 
o Ved salg av bolig der kommunen har bidratt med startlån/ tilskudd skal dette innfris. 
o Søkers betjeningsevne beregnes ved bruk av SIFO – Husbankens budsjettmodell. I spesielle 

tilfeller kan andre beregningsmåter benyttes. 
o Startlån gis normalt i kombinasjon med lån fra annen finansinstitusjon hvor Inderøy 

kommune som hovedregel kan toppfinansiere med inntil 20 % eller maksimert til  
Kr. 500 000,-. I spesielle tilfeller kan dette fravikes. 

o Inderøy kommune kan i spesielle tilfeller etter særskilt behovsprøving bevilge 

etableringstilskudd sammen med startlån for fullfinansiering av bolig sammen med annen 

finansinstitusjon. 
o Inderøy kommune setter en øvre grense på kr. 2 500 000,- for boligens verdi (prisantydning). 
o Startlån fra Inderøy kommune gis på følgende vilkår: 

 Lånet gis som et annuitetslån – dvs. samme terminbeløp i lånets løpetid 
 Startlånet tilbys med flytende rente 
 Rentesatsene følger Husbankens til enhver tid gjeldende nominelle rente + 

et administrasjonspåslag på 0,25 %. Husbankens gjeldende rentevilkår finner 

du her: www.husbanken.no  
 Nedbetalingstiden er inntil 30 år, men kan fravikes med lengre tid i særlige 

tilfeller 
 Startlånet skal sikres med pant i bolig innenfor kjøpesum/ takst 

 

  

 

Disse retningslinjer er vedtatt: 21.03.2018 av formannskapet i Inderøy kommune. 
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