Søknad om

tilskudd til heis i eksisterende boligeiendommer
Prosjektering

Installering

1. Søker (Eier av eiendommen)
Fødselsnr. (11 siffer) Orgnr. (9 siffer)

Søker

Postadresse

Postnr.

Kontakttelefon

Poststed

E-postadresse

Prosjektleder/kontaktperson

Kontakttelefon

E-postadresse

2. Opplysninger om bygningen
Kommunenavn

Kommunenr.

Gårdsnr.

Bruksnr.

Festenr.

Hvis flere gnr./bnr.

Kommunenr.

Gårdsnr.

Bruksnr.

Festenr.

Postnr.

Poststed

Eiendommens adresse
Antall leiligheter som vil kunne betjenes av heisen(e) :

Antall heiser

Antall etasjer

Spesifiser i vedlegg dersom det er flere bygninger

3. Opplysninger om heisen(e)
For søknader om prosjektering er det ikke nødvendig å spesifisere type heis. Om det er samme type heis for hele prosjektet holder det å fylle ut første linje.
Hvis det ikke er samme type heis
for alle oppgangene, spesifiser
det her (om det ikke er nok plass
spesifiser i eget vedlegg)
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Oppganger med personer som har krav på
trappeheis kan søke NAV Hjelpemidler og
tilrettelegging om dette tilskuddet. Se NAV sine
hjemmesider for mer informasjon.

Bygg/oppgang

Type heis

Indre mål heis, bredde:

Indre mål heis, dybde:

Bygg/oppgang

Type heis

Indre mål heis, bredde:

Indre mål heis, dybde:

Bygg/oppgang

Type heis

Indre mål heis, bredde:

Indre mål heis, dybde:

Bygg/oppgang

Type heis

Indre mål heis, bredde:

Indre mål heis, dybde:

Har prosjektet fått tilsagn på tilskudd til tilrettelegging av bolig i stedet for hjelpemiddel?
Ja

Nei

4. Det søkes om

Tilskuddsbeløp (kan maksimalt utgjøre 50 prosent av kostnaden)

5. Aktivitetsplan med tilhørende kostnadsoverslag
Aktivitet

Antatt ferdigdato

Beløp

Aktivitet

Antatt ferdigdato

Beløp

Aktivitet

Antatt ferdigdato

Beløp

Aktivitet

Antatt ferdigdato

Beløp
Totalsum

6. Vedlegg
Prosjektbeskrivelse (herunder planlagt grad av tilrettelegging av heis og bygning for rullestolbruk og boligenes (mulighet for) tilpasning for
bevegelseshemmede). For søknader om installering inkluderer dette blant annet tegninger av valgt løsning.
Annet

7. Eiers underskrift

Undertegnede søker bekrefter at overstående opplysninger er riktige, og gir Husbanken 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

Underskrift

Dato

8. Praktiske opplysninger
Søknaden skal fortrinnsvis sendes til Husbanken per e-post til
post@husbanken.no

Felles telefonnummer til Husbanken: 22 96 16 00
Felles postadresse til Husbanken:
Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø
Kontonummer 6345 05 03594

Organisasjonsnummer 942 114 184
Søknaden med vedlegg sendes til Husbanken

