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Tilskudd (HE) til studentboliger 2010-2018. 
Flere tilsagn. Flere boliger. Årlig søknader på mellom 4 og 5 tusen hybelenheter (HE). 
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Tilskudd (HE) til studentboliger i 2019. 
Lavere søknadsinngang i 2019. Antall gitte tilsagn falt betydelig fra 2018.



5

Husleien for studentboliger er rundt 30 
prosent lavere enn markedsleie i de store 
byene
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2200 tilsagn er tilbakeført til KD

• Husbanken merker at perioden fra året 

tilskuddet blir gitt (år) til ferdigstilling, 

har økt

• Ubenyttede tilsagn har - over årenes 

løp - hopet seg opp.

• Ryddet i tilsagnsporteføljen i 

samarbeid med samskipnadene

• I 2018/19 tilbakeførte samskipnadene 

nærmere 2200 ubenyttede tilsagn til 

statskassen

• Ikke en ønskelig situasjon
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Regulering og bygging tar tid
• Høyder, volum, u-grad

• Ute- og oppholdsareal

• Leilighetsmiks

• Fellesareal

• Rekkefølgebestemmelser

• Trafikkstøy

• Naboklager

• Politiske avklaringer

• Og tid er penger

Konsekvenser av lange 

prosesser
• Husbanken trenger informasjon om fremdrift

• Samskipnadene bør vurdere å ha flere 

prosjekter

• Nært samarbeid mellom samskipnadene og 

Husbanken
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Bakteppet for videre 
planlegging for studentboliger:

• Utviklingen i antall studenter

• Sentralisering og 
urbaniseringstrend

• Studentenes ønske om å studere og å bo i 
storbyområdene

• Ulik utvikling i tomte- og 
eiendomsmarkedene

• By og  land; differensierte markeder

• Politisk utfordring
• Utdanningspolitikk, studentvelferd og framtidens 

studiesteder

• Forvaltningsutfordring
• Optimalisere bruken av tilsagnsrammen
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Student- og 

studentboligvekst

• Studentveksten har flatet ut

• Antall studentboliger har økt noe

• Dekningsgraden er… og vil 

bli…rimelig stabil
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Arbeidsdelingen
- KD står for rammene og fordelingen 

av tilskuddene. HB som rådgiver

- HB tar over når søknadene kommer 

Fokus på etterspørselen i form av 

søknader

- Vil ha – eller krever - tidlig kontakt 

med søkerne, også om planer. 

Utbetaling skjer normalt i 3 trinn

Hvor mange søknader kommer i 

2020? 
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Avveininger
Hvor skal det bygges?

- «fair» deling mellom studiestedene

- riktig antall på riktig sted til riktig tid

- premiere sterkere de som bygger i tråd med plan

Mindre vekt på «dekningsgraden»?
- Ulike boligmarkeder

- Caset Ås

- Caset Rena

- Utenlandsstudenter, tomgang, miljø
- Hva og hvor mye skal vektes? 
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Ansvaret som forvalter

• Bygg som funksjon og som 

investeringsobjekt

• Forvaltes store samfunnsverdier

• Nye bygg skal ha lang levetid
• skal driftes og forvaltes riktig

• hva slags utfordringer står vi overfor i 

2070?
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Behov for oversikt over 

studentboligene

• Forslag om studentboligregistrering

• Stor undersøkelse i 2013

• Spørreundersøkelse våren 2019

• Til bruk for langsiktig planlegging

• Muligens kombinere det med den årlige 

DBH* – rapporteringen

* Databasen for statistikk om høyere utdanning



17

I 2013 ble det gjennomført en 

stor registreringsjobb – som må 

oppdateres

Estimerte i 2013 et samlet behov             

for vedlikehold- og rehabilitering på
- 1,3 mrd (2013-2018) 

- dvs drøyt 250 mill. kr. pr. år

Husbanken ønsker å oppdatere 

registreringen

• Innkaller til samarbeidsmøte i november
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Hva vi fikk vite i 2013:

• Vi har en stor andel eldre 

boliger 

• 11 pst BTA med byggår før 

1960

• 23 pst BTA med byggeår før 

1970

• Kostnadene til rehabilitering er 

store

• Særlig for eldre boliger
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Studentboligregister 2020
• Som arbeidsgruppen ser Husbanken 

et potensial for nytte og bruk av 

registeret

• fakta om rehabiliteringsbehov

• oversikt over gjennomført 

rehabilitering

• behov for og dimensjonering av 

tilskudd

• Husbanken har gjort et forarbeid –

men vi må samarbeide nærmere med 

dere framover

• Blant annet; hvilke forhold (kriterier) er 

det spesielt viktig at blir registrert?
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Om grunnlånet:

Ny forskrift fra årsskiftet 

• Samskipnader og stiftelser kan fortsatt 

få lån

• Krav om at søker har fått tilskudd for å 

få lån

• Lån kan gis til;
• oppføring

• oppgradering og 

• kombinasjon av kjøp og ombygging av 

bygningsmasse

• Ikke kvalitetskrav utover TEK
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Fremskrivning av utviklingen i lånerammen:

Mindre til andre formål enn startlån
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Oppsummering
• Husbanken vil utnytte rammene 

for ordningen på en best mulig 

måte i samarbeid med 

samskipnadene

• Husbanken er spente på 

søknadsinngangen i 2020 –

benytt mulighetene!

• Husbanken og samskipnadene 

må samarbeide godt for å få 

bedre oversikt over 

studentboligmassen


