
 
 
 

 

  

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligbygging for private 

 

Vedtatt i KS 30.03.2022 



 
 
 

 

1. Bakgrunn 
Kommunestyret i Tjeldsund vedtok i sak 101/21 å gi støtte til bygging av familieboliger med 
minimum 3 soverom. Tiltaket skal stimulere til å få etablert flere eneboliger i Tjeldsund kommune.  
 
Det er budsjettert med støtte til 4 eneboliger i 2022 og 8 eneboliger årlig i 2023 og 2024.  
 

2. Hva kan du søke om 
Det kan søkes om tilskudd på kr. 200.000,- i engangsstøtte til bygging av enebolig med minimum 3 
soverom. Tilskuddet inngår i egenkapitalen for å få finansiert boligen, og vil gjøre det lettere for 
privatpersoner å få finansiert bygging av egen bolig.  
 

3. Hvem kan søke 
Privatpersoner som ønsker å bygge ny bolig i Tjeldsund kommune kan søke om tilskudd.  Familier 
med barn i barnehage eller grunnskolealder vil være i prioritert gruppe. 
Prioritert gruppe anbefales å søke før 30.06.20xx. Etter denne datoen likestilles alle søknadene og 
prioritetsrekkefølgen følger søknadsdato.   
 

 
 

4. Vilkår for å søke tilskudd 
• Tilskuddet gis kun til privatpersoner som er/blir folkeregistrert i Tjeldsund. 

• Tilskuddet gis kun til bygging av nye eneboliger. 

• Boligen må være primærbolig for familien.  

• Boligen må bygges i Tjeldsund kommune. 

• Boligen skal minimum ha 3 soverom.  

• Tiltaket må være omsøkt og nødvendig tillatelse gitt før søknaden om tilskudd kan 
behandles. 

• Tiltaket skal utføres forskriftsmessig i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler.  
 

5. Saksbehandling 
Søknad om tilskudd sendes skriftlig til Tjeldsund kommune.  
Det må påregnes saksbehandlingstid på inntil 2 måneder.  
Når søknaden er ferdig behandlet, vil vedtak sendes til søker via SvarUT.  
 
Søknadene behandles administrativt ihht. gjeldende retningslinjer.  

 
 

6. Økonomi 
• Utbetaling av tilskudd gjennomføres når ferdigattest foreligger og tilskuddsmottaker har 

bekreftet folkeregistrert bosetting i kommunen.  

• Tjeldsund kommune tinglyser som heftelse på eiendommen beløp tilsvarende tilskuddets 
størrelse. Kommunen betaler tinglysningskostnadene.  

• Dersom eiendom som har mottatt tilskudd selges eller fraflyttes innen 10 år fra 
utbetalingsdato, vil forholdsmessig andel av tilskuddet kreves tilbake.  

• Tilbakebetalingskravet reduseres med 1/10 per år.  



 
 
 

• Dersom budsjettert tilskudd ikke benyttes det aktuelle år, går disponibelt beløp tilbake til 
driften.  

 

7. Gyldighet 
Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra tilsagnsdato. Det er mulig med en forlengelse på inntil 6 
måneder dersom prosjektet er igangsatt.  
 
 
 
 


