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Søknad om tapsdeling - tap på startlån 
Se informasjon i Veileder om tapsdeling og administrering av startlån- HB.7.B.15 

Søknaden gjelder tap på startlån med tilsagn etter 1.1.2003. Tapsdeling kan brukes når det er konstatert tap på 
startlån ved realisering av pantobjektet eller ved gjennomført gjeldsordning hvor panteobjektet ikke realiseres. 
Kommunen må søke om tapsdeling innen ett år etter at tapet er konstatert. 

Kommune:  ____________________ Kontaktperson: ____________________________________________ 

Telefonnr: ____________________ E-postadresse: ____________________________________________ 

Opplysninger om husbanklånet 

Tapet er knyttet til videreutlån av Husbankens saksnr.: ___________ (8 siffer) 

Vi ønsker at tapet føres på dette saksnr   ___________ (8 siffer) 

Opplysninger om startlånet 

Navn på låntaker(e) som tapet er knyttet til: ____________________________________________ 

Dato for utbetaling av lån til ovennevnte låntaker(e): ______________ 

Opprinnelig lånebeløp: kr _____________ 

Tap ved salg av panteobjekt 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

Oppgjørsdato for salg uten full dekning: ______________ 

Salgssum 

Hovedstol, på salgstidspunkt før mottatt oppgjør 

Udekkede forfalte, ordinære renter på salgstidspunkt før mottatt oppgjør 
(inntil 6 mnd før oppgjørsdato, forsinkelsesrenter dekkes ikke) 

Påløpte, ordinære renter på restkrav i tidsrom mellom oppgjør og søknadsdato 
(inntil 6 mnd etter oppgjørsdato, forsinkelsesrenter dekkes ikke) 

Evt. udekkede omkostninger

Mottatt i forbindelse med salg av bolig 

Tap ved fullført gjeldsordning (bolig ikke solgt) 

Dato fullført gjeldsordning: _______________  

Tapsbeløp: kr ______________________________ 

kr 
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Følgende opplysninger er vedlagt søknaden 

• Kopi av opprinnelig kjøpekontrakt eller annet som kan dokumentere hva panteverdi/markedsverdi var da
startlånet ble gitt.

Tap ved salg av panteobjekt 
• Kopi av takst/verdivurdering, kjøpekontrakt og oppgjørsoppstilling ved frivillig salg / kopi av

fordelingskjennelse ved tvangssalg
• Kravspesifikasjon pr oppgjørsdato som viser hovedstol og påløpte renter med beregningsdatoer fra/til uten

forsinkelsesrenter

Tap ved fullført gjeldsordning (bolig ikke solgt) 
• Kopi av kjennelse ved tvungen gjeldsordning/vedtak om frivillig gjeldsordning inkludert forslag til

gjeldsordning som er stadfestet/vedtatt
• Informasjon om eventuelle endringer i gjeldsordningsavtalen
• Bekreftelse på at gjeldsordning er gjennomført

Sted og dato: _______________________________ Underskrift: _________________________________ 
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