Søknad om

tilskudd til utredning og prosjektering
1. Søker
Fødselsnr. søknadsberettiget (11 siffer)

Søker – etternavn og fornavn

Telefon på dagtid

Mobiltelefon

Fødselsnr. foresatt (11 siffer)

Søker – etternavn og fornavn

Telefon på dagtid

Mobiltelefon

Postadresse

Postnr.

E-postadresse

Kommune

Poststed
Funksjonshemming, gi kort beskrivelse.

Funksjonshemming, gi kort beskrivelse

2. Opplysninger om boligen
Kryss av for type bolig
Enebolig

Rekkehus

Blokk med heis

Blokk uten heis

Hva er det som gir problemer i boligen? Endringer som må gjøres. Bruk eget ark om nødvendig.
Sted/rom
Atkomst

Entre

Vaskerom

Soverom

Uteplass

Bad/wc

Stue

Andre rom

3. Det søkes om
Tilskudd i forbindelse med
Oppføring av ny bolig

Kjøp

Utbedring

Utredning

Prosjektering

4. Andre opplysninger – kontaktpersoner
Kontaktperson i kommunen – navn
Postadresse

Etat
Postnr.

Postnr.

Postnr.

Telefon på dagtid

Mobiltelefon

Telefon på dagtid

Mobiltelefon

Poststed

Arkitekt eller annen fagperson v/prosjektering/utredning - navn
Postadresse

Mobiltelefon

Poststed

Ergoterapeut – navn
Postadresse

Telefon på dagtid

Poststed

5. Underskrift
Undertegnede søker bekrefter at overstående opplysninger er riktige, og gir Oppdal kommune fullmakt til å innhente opplysninger om meg/oss som er
nødvendig for å behandle søknaden. Jeg/vi er oppmerksom på at feilaktige opplysninger kan føre til at tilskuddet kan bli krevd innfridd. Opplysningene kan
benyttes til statistiske formål.
Sted

Dato

Søkers underskrift

6. Tilskudd til utredning og prosjektering til Husbanken
Dersom du har behov for tilpasning av boligen din i dag eller i fremtiden, for eksempel på grunn av funksjonshemming
hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel
av arkitekt.
Hvor mye kan du få?
Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil kr 20.000,-. Ved tilpassing av eksisterende boliger, kan det også
gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil kr 20.000,-. I spesielle tilfeller kan det gis høyere tilskudd.
Tilskudd til utredning
Kan gis til enkle undersøkelser av eksisterende bolig og adkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden på
boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag.
Tilskudd til prosjektering
Kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si til
arkitekthonorar eller liknende. Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning
skal utføres av fagkyndig.
Hvem kan få tilskudd til utredning og prosjektering?
Tilskuddet gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig,
men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ boligkonsulent i
kommunen der du bor.
Hvordan søke?
Søknad sendes til kommunen. Kontakt gjerne servicetorget for nærmere veiledning. Ved underskrift av søknad gir
du fullmakt til kommunen til å innhente kredittopplysninger.
Når du har fått tilskuddsbrev fra Oppdal kommune og arbeidet er uført, sender arkitekt eller annen fagkyndig
spesifisert regning til Oppdal kommune. Sammen med regningen vedlegges rapport/skriftlig redegjørelse på hva som
er gjort, tegninger og bekreftelse fra deg på at arbeidet er utført og at pengene kan utbetales.
Et godt råd før du engasjerer fagkyndig
Det lønner seg å ha tenkt gjennom hva du trenger for å kunne fungere i boligen og ha klarlagt hvilke økonomiske
muligheter du har for å kunne gjennomføre ombygging.
Ta kontakt med servicetorget/ergoterapeuten i kommunen. Tlf: 72 40 10 00
Søknad med vedlegg sendes Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal, eller leveres servicetorget I Rådhuset

