
  

  

SØKNAD OM TILSAGN TIL STUDENTBOLIGBYGGING FOR  

2020  
  

Alle spørsmålene skal fylles ut nøyaktig. Dersom det søkes om tilsagn for flere prosjekter, må 

det  fylles ut ett skjema for hvert prosjekt og oppgis prioritet på prosjektene.  

  

1.  Navn på studentsamskipnad/stiftelse.    

  

2.  Studiested det søkes tilskudd til.  

  

  

3.  Navn på prosjektet  

  

  

4. Antall hybelenheter (HE) det søkes om tilskudd 

til. 1  

  

  

5. Antall HE som er tilgjengelig for studenter 

med nedsatt funksjonsevne i prosjektet  

  

6 . Estimerte totale kostnader for prosjektet.  

  

 

7. Estimerte kostnader pr. HE i prosjektet.  

  

 

8.  Spesifiserte klima- og miljøtiltak i prosjektet. 2   

9.  Estimerte kostnader for klima- og miljøtiltak 2   

10. Antall internasjonale studenter på 
studiestedet det søkes om tilskudd til 
høsten 2019. 

  

  

11.  Antall HE på studiestedet som høsten 2019 
leies ut til internasjonale studenter.  

  

  

12. Studentsamskipnadens totale antall HE 

tilgjengelig for  studenter med nedsatt 

funksjonsevne. 3 

  

  

13. Studentsamskipnadens totale antall HE 

tilgjengelig for  studenter med nedsatt 

funksjonsevne på studiestedet. 3 

  

  



14. Studentsamskipnadens totale antall HE med 

besøksstandard for studenter med nedsatt 

funksjonsevne. 4 

  

  

15. Studentsamskipnadens totale antall HE med 

besøksstandard for studenter med nedsatt 

funksjonsevne på studiestedet. 4   

  

  

16. Studentsamskipnadens samlede dekningsgrad i 

2019 (pst.). 5  

  

  

17. Studentsamskipnadens dekningsgrad på 

studiestedet i 2019 (pst.). 5  

  

  

18. Antall tomme HE på studiestedet per 1. oktober 

2019.  

  

  

19. Gjennomsnittlig husleie i det private leiemarkedet 
for en tilsvarende studenthybel på studiestedet 
(anslag).  

  

  

20.  Anslått husleie pr. HE i prosjektet.  

  

  

21.  Forventet igangsetting av byggeprosjektet 

(mnd./år).  

  

  

 

22.  Forventet ferdigstillelse av byggeprosjektet 

(mnd/år). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2018   2019   

  Vår    Høst  Vår    Høst  

Antall registrerte studenter på 

studiestedet.  

   

            

Studentsamskipnadens totale antall 
studenter.  

  

  

            

Studentsamskipnadens totale antall  

internasjonale studenter.  

  

  

            

   

  

1 Forklaring av hybelenheter:  

En boenhet (hybel, dublett, leilighet og lignende) utgjør så mange hybelenheter som det antall 

personer boenheter er beregnet for.  

En hybel beregnet for en person = 1 HE (hybelenhet).  

En leilighet beregnet på to personer = 2HE (hybelenheter).  

Dersom en leilighet er beregnet på to voksne og ett barn skal dette telle som 2,5 HE 

(hybelenheter). Leiligheter beregnet for to voksne og mer enn ett barn skal telle som 3 HE 

(hybelenheter)  

 
2 Spesifiserte klima- og miljøtiltak for prosjektet:  

Det bes om at det oppgis spesifiserte klima- og miljøtiltak for prosjektet som går ut over de 

eksisterende klima- og miljøkrav TEK17 setter. Eksempler på tiltak kan være løsninger 

tilsvarende BREEAM-NOR og svanemerket sertifisering. Tiltakene skal være listet opp enkeltvis 

og inkludere estimerte kostnader per tiltak. 

  
3 HE tilgjengelig for studenter med nedsatt funksjonsevne:  

Bolig som kan bebos av rullestolbruker. Ikke spesialtilpasset bolig.  

  
4 HE med besøksstandard  

Bolig som kan besøkes av rullestolbruker, men hvor rullestolbruker ev. må benytte bad/wc 

utenfor boligen.  

  
5 Forklaring av dekningsgrad:  

Den andelen i prosent som antall hybelenheter utgjør av det gjennomsnittlige antall studenter for 

ett år. 

 


