
NORDRE LAND KOMMUNE 

BOLIGKONTORET 

2870 DOKKA 

Tlf. 61 11 60 77 

 

 

SØKNAD OM LEIE AV BOLIG 

 
1. SØKERS PERSONALIA: 

 

Søkers navn:__________________________________Fødsels-/personnr.________________ 

 

Adresse:______________________________________Postnr.________Sted_____________ 

 

Arbeidsgiver:___________________________Adresse:______________________________ 

 

Sivilstand:       Gift            Samboer           Enslig           Skilt  

 
Ektefelle / samboers navn:___________________________Yrke:______________________ 

 

Antall barn:______      Alder:_______________________      Venter barn:_______________ 

 

Navn på andre personer som skal / må bo hos søker:_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. BEHOV / ØNSKER OM BOLIG: 

 

Størrelse:_________m2        Antall soverom:__________ 

 

Særlige behov: 

Tilpasset funksjonshemmet (rullestol)        Uthus / garasje       Andre 

behov:____________ 

Spesielle behov: 

Ønsker bolig på:  1 plan           2 plan           Uten betydning  

 

Ønsker bolig i følgende område:_________________________________________________ 

 

Nåværende boforhold:_______________________________Kan godta midlertidig bolig  

 

Ønsker formidling på det private marked:      Ja             Nei  

 

Trenger bolig fra:________ Snarest mulig             Disponerer bil:      Ja          Nei  

 
Andre 

opplysninger:________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Jeg samtykker i at kommunen gir opplysninger til private boligeiere om at jeg er boligsøker: 

Ja             Nei  

 

Dato:_____Underskrift:__________________Tlf.:__________Mobil:_______ 



 

VIKTIG Å VITE VED SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG: 

 Alle felter må fylles ut. Spesielt viktig er det at du begrunner 

hvorfor du søker bolig. Dette kan du gjøre under «andre 

opplysninger», eller legge ved eget skriv. 

 Som hovedregel skal den som tildeles bolig være folkeregistrert 

i Nordre Land kommune på søkertidspunkt. 

 Vedtak om tildeling av bolig fattes i Boligteamet. 

 

 

VIKTIG Å VITE VED TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG: 

 

 Takker du nei til tildelt bolig, kan det ikke påregnes ny tildeling i 

nær fremtid. Søknaden følger vedtaket. 

 Alle som får tildelt bolig, må opprette depositumkonto, eller 

selv søke Nav om garanti for depositum. Depositumsbeløpet 

tilsvarer 3 måneders husleie. 

 Det er 3 måneders oppsigelse i kommunale boliger. 

Oppsigelsen må være skriftlig. Alle er pliktige til å fremvise 

boligen i oppsigelsestiden. 

 Det er som hovedregel 3 års leietid i kommunal bolig. 

 Eventuelle skader og mangler som oppstår på boligen under 

leieforholdet må meddeles boligkontoret fortløpende. 

 Fagertun: Tildelt bolig kan ikke byttes mot andre boliger på 

Fagertun. 

 Søknaden utgår etter 6 måneder. Det må søkes på nytt hvis det 

fortsatt er behov for kommunal bolig. 

 Det er kun tillatt med ett dyr i kommunale boliger. 

 På Fagertun er det ikke tillatt med dyrehold. 
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