
ENEBAKK KOMMUNE 
TEKNIKK OG SAMFUNN - Eiendomsforvaltning & kommunalteknikk 

 
 

SØKNAD OM KOMMUNAL GJENNOMGANGSBOLIG 

Servicetorget kan hjelpe med å fylle ut søknaden. Ved førstegangs bosetting av flyktninger skal 

søknaden fylles ut av flyktningkonsulenten. 

SØKNAD OM 

 kommunal utleiebolig 

 
 Ny leiekontrakt  Bytte av bolig 

 

PERSONALIA NAVN (etternavn/fornavn) PERSONNUMMER (11 siffer) 

Søker:  

Medsøker:  

Adresse: 

Postnummer/sted: 

Tlf. hjemme Tlf. arbeid Tlf. mobil 

Epost:  

 

BEGRUNNELSE FOR SØKNADEN (sett kryss)  

Separasjon/skilsmisse 

Sykdom 

 Uten egen bolig 

 For liten bolig 

 Dårlig standard 
 Andre årsaker: 

SIVIL STATUS (sett kryss) 

 Ugift     Samboende  Separert 

 Gift      Skilt          Enke-/mann 

Statsborgerskap: Opphold i Norge siden: 

Behov for tolk ved samtaler med saksbehandler?                                    Språk: 

 

ANTALL BARN UNDER 18 ÅR SOM BOR HJEMME: 

Navn Fødselsdato (6 siffer) 

  

  

  

  

 

ANTALL BARN OVER 18 ÅR SOM BOR HJEMME: 

Navn Fødselsdato (6 siffer)  
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HOVEDINNTEKT:  Arbeid Uføretrygd AAP Sosialhjelp Studielån 
Annet 
(spesifiser) 

Søker       

Medsøker       

 

NÅVÆRENDE BOFORHOLD (sett kryss) 

Eier bolig  Leier bolig  Bor hos familie Annet 

Hvis annet, spesifiser: 

Antall rom:          kvm:        Husleie pr. mnd:            Har du bodd i Enebakk de siste 2 år? 

 

OVERSIKT OVER DISPONIBLE INNTEKTER 

Inntekt pr. mnd: Per måned søker Per måned medsøker  
Per måned andre 

personer 

Arbeidsinntekt     

Brutto trygd/AAP    

Barnebidrag (inn)    

Sosialhjelp    

Annet    

SUM    

Barnebidrag som du 

betaler pr måned 

   

Skatt pr måned    

 

FORMUE 

Verdi på eid bolig, hytte, bil, båt el:   

Bankinnskudd, verdipapirer og 

kontanter:  

 

Annet:  

 

GJELD 

Långiver/kreditors navn:  Opprinnelig gjeld: Restgjeld pr d.d: Betaler pr måned: 

    

    

    

    

    

 

OPPGI ARBEIDSGIVER, OG/ELLER PÅBEGYNT/ PLANLAGT UTDANNELSE 

Søker: Medsøker 

Arbeidsgiver: Arbeidsgiver: 

  

Begynte i stillingen/oppgi måned/år:  Begynte i stillingen/oppgi måned/år: 

Utdannelse: Utdannelse: 
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OPPLYSNINGER OM DYREHOLD  

– Ved inngåelse av leiekontrakt må det søkes særskilt om dyrehold. Det må ved søknad legges 

frem dokumentasjon på sterilisering og vaksinering av dyr. Sett kryss: 

 

  Har husdyr   

 Har ikke husdyr  

 Hund 

 Katt 

 Annet 

 

 

 

 

 

SØKNADSGRUNNLAG  

Begrunnelse for søknad om kommunal bolig. Skriv her eller legg ved eget ark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASJON SOM MÅ VEDLEGGES SØKNADEN 

- Søknaden vil ikke kunne ferdigbehandles uten tilstrekkelig informasjon!  

MÅ VEDLEGGES ALLE SØKNADER:  

 Lønnslipp/trygdeutbetalingsslipp for de 3 siste måneder (for alle i husstanden) 

 Utskrift av ligning med skatteavregning fra siste likningsår for alle i husstanden over 18 år  

 Bostedsbevis  

 Husleiekvittering/husleiekontrakt for nåværende bolig med månedlig betaling 

 Dersom du er utenlandsk statsborger; legg ved kopi av pass.  

Dersom du ikke har bosettingstillatelse må også vedtak om oppholdstillatelse fra UDI 
vedlegges 

     Dokumenterte helseopplysninger dersom du søker bolig på bakgrunn av sykdom eller      

nedsatt funksjonsevne.  

ANNEN DOKUMENTASJON SOM LEGGES VED DERSOM DET ER BEHOV FOR DET: 

 Eventuell oppsigelse av husleiekontrakt/tidligere boforhold 

 Andre inntekter (for alle i husstanden), f.eks. studielån dersom noen i husstanden mottar             

 dette  

 Eventuell dokumentasjon på næringsinntekt 

 Dersom du er skilt eller separert, må det vedlegges kopi av bevilling og skifteavtale 
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UNDERSKRIFT OG SAMTYKKE 

 - Opplysningene registreres i vårt datasystem og behandles konfidensielt 

 

Alle søknader om kommunal gjennomgangsbolig behandles tverrfaglig gjennom boligsosial 

gruppe. For at søknaden skal kunne behandles trenger vi ditt samtykke til å innhente, behandle 

og formidle opplysninger, også elektronisk, til de ansatte i kommunen som deltar i 

saksbehandlingen og tjenesteytingen.  

Jeg er innforstått med at Boligsosial gruppe kan innhente alle opplysninger som måtte være 

nødvendig for å vurdere søknaden, og gir herved samtykke til at opplysninger fra søknaden kan 

videreformidles. 

 

Jeg erklærer herved at gitte opplysninger er riktige og fullstendige. Dersom de gitte 

opplysningene viser seg å være uriktige eller ufullstendige kan dette føre til avslag på søknaden.  

 

 

 

Enebakk den   _______________ 

 

 

_________________________________ ___________________________________ 

                        Underskrift søker                                               underskrift medsøker 

 

 

 

SØKNAD MED VEDLEGG SENDES:  

 

ENEBAKK KOMMUNE  

Enhet for eiendomsforvaltning – og kommunalteknikk  

Prestegårdsveien 4 

1912 Kirkebygden 

 

Telefon: 64 99 20 00      E-post: postmottak@enebakk.kommune.no 

 

 

 

 

mailto:postmottak@enebakk.kommune.no

