Din bolig

Departementet for Kommuner, Bygder,
Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger.
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Forskellige muligheder for egen bolig
Indledning
Boligen er et vigtigt fundament for at kunne skabe trygge rammer for familien.
Det er derfor vigtigt at kende de forskellige muligheder for at kunne boligforsyne sig selv. Med
nærværende informationshæfte vil du kort blive præsenteret om de forskellige ordninger.
Drømmer du om at eje din egen bolig, kan dette ske f.eks. ved at:

•

købe din nuværende lejebolig

•

købe en andelsbolig

•

købe en ejerlejlighed

•

købe et hus

Du vil i nærværende informationshæfte kunne finde oplysninger om blandt andet hvilke krav
der bliver stillet, herunder om finansieringsmulighederne.
Du kan også finde oplysninger om omdannelse af en lejebolig til andelsboligforening eller ejerforening, eller hvordan du kan være med til at danne en andelsboligforening.
Derudover er der allerede en del borgere der bor i et hus under boligstøtteordningen, men
som ikke har råd til at renovere eller forny deres bolig. Er du en af dem, kan du læse mere om
hvordan du kan søge om renoveringsmidler gennem boligstøtteordningen.
Som noget nyt i 2016 kan pensionister, førtidspensionister og andre, der har haft en årlig
indtægt under 180.000 kr. de seneste 2 år, få lån på maksimalt 150.000 kr. til renovering,
udvidelse eller forbedring af deres bolig.
En god og sund bolig giver en tryg base for familien. Du kan læse mere om de forskellige ordninger der findes og måske få inspiration til at finde det rette til dig og din familie.
God læselyst.
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Lejer til ejer
Hvis man er lejer i en bolig ejet af det offentlige - kommunen eller Selvstyret - kan man ansøge om tilladelse til at
omdanne lejeboligen til en ejerbolig.

Køb af boligen sker ved:

60%

60 % af købesummen betales
ved overtagelsen

Resten af købesummen finansieres ved at der ydes
et lån på maksimum 40 % af købesummen, der er
rente- og afdragsfrit i 20 år, hvorefter det tilbagebetales over 15 år med en forrentning på Nationalbankens diskonto plus 3 %.

40%

For at komme i betragtning til at kunne erhverve sin lejebolig som ejerbolig, skal man sende en ansøgning om
overtagelse til bygningsejer. Hvis kommunen ejer boligen, skal ansøgningen sendes til kommunen.

Hvis Selvstyret ejer boligen, skal ansøgningen sendes til    pigiuk@nanoq.gl

Ansøgningen skal vedlægges en erklæring fra en bank om, at lejer kan finansiere købet.
Hvis boligen er i en flerfamilieejendom skal ejendommen deles op i ejerlejligheder organiseret i en ejerforening.

Det offentlige sender derefter følgende til ansøger:
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1

Tilbud om at ansøger kan overtage sin lejebolig
som ejerlejlighed.

6

Drift budget for indeværende år i den boligafdeling,
som ejerlejligheden hører til, ved flere lejligheder.

2

Oplysninger om ejerforeningen og vedtægter,
ved flere lejligheder.

7

Seneste godkendte regnskab for den boligafdeling,
som ejerlejligheden hører til, ved flere lejligheder.

3

Komplet salgsprospekt med fordelingsbrøk
for ejerlejligheder, ved flere lejligheder.

8

Oplysninger om eventuelle registrerede hæftelser
og servitutter, som vurderes at ville påhvile ejeren
af ejerlejligheden efter overtagelse.

4

Oplysninger om ejerlejlighedens bygningsbeskrivelse.

5

Oplysninger om ejerlejlighedens markedsværdi.

Lejerens anciennitet
Hvis der er tale om overtagelse af en bolig i en bygning, der består af mindst 3 boliger, gives et nedslag i
salgsprisen beregnet på baggrund af, hvor mange år den enkelte lejer har været lejer, uanset om lejer har boet
forskellige steder.

Nedslaget kan maksimalt udgøre følgende:
Lejlighedsstørrelse
til overtagelse

Maksimum nedslag i kr.

1 – 2 Rum

225.000

3 rum

335.000

4 rum

445.000

5 rum

555.000

6 eller flere rum

665.000

Procentvis nedslag i
salgsprisen baseret på antal
års leje:
Antal år

Nedslag i %

0–5

0

5–6

5

Finansielle udgifter og konjunkturpant

6–7

7

For at dække de forskellige udgifter for det offentlige ved salget, tillægges
salgsprisen 50.000 kr. Samtidigt registreres nedslaget som et konjunkturpant i ejerlejligheden. Pantet nedskrives over 10 år.

7–8

9

8–9

11

9 – 10

13

10 – 11

15

11 – 12

17

12 – 13

19

13 – 14

21

14 – 15

23

15 – 16

25

16 – 17

27

17 – 18

29

18 – 19

31

19 – 20

33

20 og op

35

Eksempel på finansiering af en ejerbolig
En lejer der har boet i sin 3 værelses lejebolig i mellem 13 og 14 år, kan få
21 % i nedslag. Boligen er vurderet til 965.000 kr., hvorfor nedslaget kan
beregnes til 202.650 kr.

21%

	    (21 % af 965.000 kr.)

Da nedslaget holder sig inden for maksimumbeløbet på 335.000 kr. for en
3 rums bolig, udgør nedslaget 202.650 kr.

Salgsprisen kan herefter beregnes således:
Finansiering

Kr.

Salgspris

965.000

Anciennitets nedslag 21 % ved over 13 år

-202.650

+ sagsomkostninger

50.000

Endelig salgspris

812.350
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Salgsprisen finansieres ved:

60%

60 % kontant: 487.410 kr.

40%

40 % rente- og afdragsfrit lån: 324.940 kr.

Lovgivning:
Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig.

Er der nogen der får afslag om køb efter lejer til ejer- ordningen i Selvstyrets boliger?
Ja, desværre må Selvstyret i nogle tilfælde give afslag
på lejernes ønske om køb af bolig. Det er særligt, hvis
der er tale om flerfamilieejendomme, at Selvstyret ser
på ejendommens tilstand. Der kan være tilfælde, hvor
boligen ligger i en ejendom, hvor der er et stort renoveringsefterslæb. Hvis boligen sælges til en billig pris,
fordi den er i dårlig stand, kan det se ud som om det er
godt for lejeren at købe en billig bolig. Men senere kan
ejerforeningen beslutte, at der skal gennemføres en stor
renovering, som godt kan løbe op i 1 mio. kr. pr. bolig.

Så skal hver enkelt ejer søge sin bank eller realkredit
om at låne 1 mio. kr. til renovering.
Når Selvstyret skønner, at ejendommen er i for dårlig
stand, gives der afslag på købet.
Selvstyret er i gang med at registrere alle flerfamilieboliger i en sektorplan for boligområdet. Det vil lette ansøgningsprocesserne, når lejerne og ejerne ved, hvilke
boliger, der er værd at bevare.

Lejer til ejer – også selv om banken ikke vil yde lån
Særligt i små byer og bygder, kan det være svært at få bank- og realkreditlån. Det er også de steder, hvor markedsprisen for et hus kan være lavt.
Følgende indgår i Finansloven for 2016 (side 64 i dansk udgave):

Naalakkersuisut og kommunerne bemyndiges til at afhænde udlejningsboliger i form af
enfamilie- og dobbelthuse til de nuværende lejere mod kontant betaling. Bemyndigelsen
gælder alene ejendomme hvis markedsværdi er under 275.000 kr. Såfremt lejerne ikke
kan udrede købesummen kontant, kan der indgås en afdragsordning der ikke kan forløbe
længere end 60 måneder. Der beregnes hverken rente eller gebyr.

Hvis markedsprisen eksempelvis er 240.000 kr., skal prisen betales ved et månedligt afdrag på 4.000 kr. over 5 år.
Ansøgning om køb af kommunale boliger skal stiles til kommunen.

Ansøgning om køb af Selvstyrets boliger skal sendes til:
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pigiuk@nanoq.gl

Andelsboliger
Hvis minimum 4 personer går sammen, kan de etablere en andelsboligforening, som har til formål at opføre eller
købe, eje og administrere andelsboliger til brug for foreningens medlemmer. Andelsboligforeningen skal mindst
bestå af 4 andelsejere, svarende til 4 boliger.

Der er 3 måder hvorpå en andelsboligforening kan erhverve en andelsbolig:

1

Hvis andelsboligforeningen
selv er bygherre og sætter
et nybyggeri i gang.

2

Hvis andelsboligforeningen
køber andelsboliger af en
bygherre.

3

Lejeboliger omdannes af
lejerne til andelsboliger.

Finansiering af en andelsbolig
Hvis en nystartet andelsboligforening med 4 andelsejere ønsker at bygge
4 boliger på den fastsatte
maksimumstørrelse af 110
m2, og til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på
21.000 kr./m2, da vil den
totale opførelsespris blive;

Kravet til andelsejerne
er, at de selv skal indskyde:

110 x 21.000 = 2.310.000 kr.
pr. bolig.

hvad i eksemplet svarer
til 115.500 kr. pr. bolig.

5%

Det offentlige giver 50%
i tilskud som rente- og
afdragsfrit lån, og op til
en maksimal byggepris
på 19.100 kr./m2.

De resterende midler, der
skal til for at dække den
samlede anlægspris, skal
andelsboligforeningen optage som et banklån eller
realkreditlån.

Dette giver et maksimum
i lånet på 1.050.500 kr. pr.
bolig på 110 m2. Halvdelen af lånet ydes af
kommunen og den anden
halvdel af Selvstyret.

Tabel 1 Eksempel på den samlede finansiering pr. andelsbolig
Finansiering

Kr.

Egen indskud

115.500

Rente- og afdragsfrit lån

1.050.500

Andelsboligforeningens finansiering ved banklån eller realkreditlån

1.144.000

Samlet

2.310.000

Følgende lovgivning er gældende:

Forordningen indeholder også:

Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger.

Bilag 1 med normalvedtægt for andelsboligforeninger
Bilag 2 med vedligeholdelsesvejledning
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Andelsboliger
Hvordan kommer man i gang med en andelsboligforening?

1

Foreningen skal stiftes og skal bestå af
mindst 4 boliger.

2

Der udarbejdes vedtægter for foreningen.
Departementet kan henvise til normalvedtægten for en andelsboligforening.
Kontakt

3

Medlemmerne tager hver især kontakt til en bank og får et foreløbigt tilsagn for eget indskuddet på 5 % af udgifterne til byggeriet af
den enkelte bolig.

4

Andelsboligforeningen ansøger kommunen
om foreløbig arealtildeling.
Kontakt kommunen.

6

Foreningen sender en skriftlig ansøgning om
offentligt tilskud til kommunalbestyrelsen. Ansøgningen skal sendes i to eksemplarer, og foreningen skal vedlægge:
Stiftelsesoverenskomsten
Vedtægter
Projektbeskrivelse
Overslag
Tilsagn om arealtildeling fra kommunen

8

5

pigiuk@nanoq.gl

Foreningen udarbejder programoplæg,
som indeholder foreningens krav og ønsker
til boligerne, dette vil sige oplysninger om
antallet af boliger, deres størrelse og evt.
en skitsetegning af projektet.

Dokumentation for at andelshaverne kan
finansiere deres eget indskud
Dokumentation for at andelsboligforeningen
kan tilvejebringe finansiering af byggeriet
Det er en forudsætning at der ikke er indgået
bindende entreprisekontrakter, at byggearbejderne ikke er igangsat, at andelsboligforeningen
har antaget professionel rådgivning til opgaven
som bygherre og endelig at byggeriet opfylder
gældende bygge- og planlovgivning på opførelsestidspunktet.

7

Giver kommunalbestyrelsen tilsagn om lån,
meddeler kommunalbestyrelsen dette til
Naalakkersuisut. Hvis kommunen yder tilsagn
om lån, er Selvstyret også forpligtet til at yde
tilsagn.
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Når byggeriet er færdigt, og kommunen har
udstedt en ibrugtagningstilladelse, og der er
udarbejdet et byggeregnskab, skal dokumenterne sendes frem til kommunen og Naalakkersuisut, sammen med registrerede pantebreve, svarende til lånenes størrelse.
Herefter udbetales lånene.

Andelsbolig – Særligt om køb af nyopførte ejendomme
Hvis foreningen ikke ønsker at stå for selve byggeriet, kan andelsboligforeningen vælge at købe boligerne fra en
bygherre. Foreningen stiftes som en almindelig andelsboligforening og indgår en aftale om køb af boligerne.

Bygherren ansøger om lån til kommunalbestyrelsen indeholdende:

Projektbeskrivelse

Overslag

Foreløbigt tilsagn
om arealtildeling

Dokumentation for at
den private bygherre kan
finansiere byggeriet

Det er en forudsætning for at yde tilsagn, at der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter, at byggeriet ikke er
igangsat og at byggeriet opfylder gældende bygge- og planlovgivning på opførelsestidspunktet.
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Bygherren skal senest på tidspunktet for udstedelse af ibrugtagningstilladelsen overdrage boligerne til en andelsboligforening, til en samlet købspris fastsat af bygherren. Den samlede pris skal som minimum indeholde
samtlige udgifter, der er forbundet med købet, herunder udgifter til teknisk
og økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, finansiel rådgivning, administration, finansielle omkostninger, udfærdigelse af skøde og pantebreve
samt stempelafgifter.
Bygherren skal forinden aftalen er indgået, have søgt om foreløbigt lånetilsagn. Tilsagn om lån overdrages til foreningen, når der er indgået en
købsaftale.

Andelsboliger – Særligt om omdannelse
fra leje- til andelsbolig
Med få begrænsninger, har lejere i Selvstyrets og kommunernes boliger ret
til at overtage deres lejebolig som andelsbolig, hvis mindst 55 % af lejerne
i en ejendom ønsker at overtage deres boliger som andelsbolig. Lejerne
(andelsboligforeningen) skal ansøge ejeren – det vil sige enten Selvstyret
eller kommunen om køb af ejendommen. Ansøgningen skal vedlægges
stiftelsesoverenskomst og vedtægter.

Hvis ansøgningen imødekommes, udarbejdes følgende:

1

Bygningen gennemgås og
der udarbejdes en teknisk-økonomisk vurdering.

2

Andelsboligforeningen skal
udpege en byggesagkyndig
rådgiver, som udarbejder en
tilstandsrapport.

3

Den teknisk-økonomiske
rapport og tilstandsrapporten skal i forening danne
grundlag for købstilbuddet
til andelsboligforeningen.

Lejere, som ikke ønsker at overtage deres lejebolig som andelsbolig, kan fortsætte som lejere, men kan også anmode om at få tilbudt en anden lejebolig. Lejeren kan også senere overtage boligen som andelsbolig og foreningen
kan ikke modsætte sig overtagelsen.

Andelsbolig – En privat bygherres opførelse af boliger, der overdrages til
en andelsboligforening

1

En bygherre kan opføre og sælge boligerne til en
andelsboligforening.

2

En bygherre kan som eneandelshaver opføre og
overdrage andelsbeviser til fysiske andelshavere.

En bygherre kan som eneandelshaver opføre og overdrage andelsbeviser til fysiske personer
Samme proces som ovenstående blot med den forskel, at bygherren er eneandelshaver frem til ibrugtagningstidspunktet, hvor denne overdrager andelsbeviserne og ikke sælger ejendommene.
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Opførelse af nye boliger under 20/20/60-ordningen
Landstingsforordning om boligfinansiering, også kaldet 20/20/60-ordningen, giver kommunerne og Selvstyret
mulighed for at yde lån til opførelse af boliger og giver Selvstyret mulighed for at yde lån til istandsættelse og
forbedringer af boliger.

Opførelse af nye boliger
Ansøger skal søge både kommunen og Selvstyret
om lån.

Lånene ydes efter følgende maksimale
opførelsesudgifter:

Der kan maksimalt ydes lån til opførelse af 110 m2 af
boligens areal, selv om boligen er større, og der kan
maksimalt ydes lån af henholdsvis kommunen og
Selvstyret op til 20% af de samlede opførelsesudgifter.
Kommunen og Selvstyret kan således maksimalt yde
et lån på 293.750 kr. hver, eller samlet 587.500 kr.

M2

Kr/m2 i opførselsudgift

0 – 65

15.500

66 – 110

10.250

Lånene beregnes ud fra et beregnet boligareal, så
lånene kan ydes så ensartet som muligt.

Mere end 110

0

Lånet gives under forudsætning af at låntager selv finansierer de resterende opførselsudgifter.
Lånet er rente- og afdragsfrit lån i

hvorefter lånet skal afvikles over

20 år

15 år

Hvad skal ansøgningen om lån til opførelse af nye boliger indeholde:

1

Projektbeskrivelse med oplysninger om antal boliger
og boligareal per bolig.

2

Overslag over de samlede opførelsesudgifter ved byggeriet.

3

Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen.

4

Dokumentation for at egenfinansiering kan tilvejebringes,
jf. § 4, stk. 4.

5

Klar identifikation af ansøgeren.

6

Lån ydes kun til byggerier, hvor der ikke forinden udstedelse af
tilsagn er indgået bindende entreprisekontrakter eller igangsat
byggearbejder.

med forrentning svarende
til Nationalbankens

diskonto

+3%

Hvor skal ansøgningen sendes?
Ansøger skal sende en ansøgning
til både kommunen og Selvstyret.
Ansøgningen til Selvstyret stiles til:
   Økonomi- & Personalestyrelsen
   Postboks 1039
   3900 Nuuk
  speciel@nanoq.gl
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Hvordan og hvornår udbetales lån fra kommunen og Selvstyret?
Mens byggeriet står på afholder ansøger selv alle udgifter. Anlægsaktiviteten skal være påbegyndt inden 2 år og
afsluttet samt ibrugtaget inden 3 år efter udstedelse af tilsagnsskrivelsen om offentlige lån. I modsat fald bortfalder
tilsagnet uden yderligere varsel.

Efter at byggeriet er afsluttet skal ansøger indsende følgende til kommunen og Selvstyret:
a

Ibrugtagningstilladelse fra
kommunen

b

Endeligt bekræftet
byggeregnskab

c

(eksempelvis underskrevet af revisor eller banken)

Originalt stemplet
og registreret
pantebrev

d

Forsikring og
original noteret
panthaverdeklaration

Herefter kommer lånene til udbetaling.

Beregningseksempel
Hvis en person har erhvervet et areal, og vil bygge sin egen bolig på 110 m2 på den fastsatte maksimumstørrelse af
110 m2, til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 21.000 kr./m2, vil den totale opførelsespris blive:

110 • 21.000 = 2.310.000 kr.
Lånet, som er rente- og afdragsfrit i 20 år, vil andrage:

(65 m2 • 15.500 kr./m2 • 40% + (110 - 65) • 10.250 • 40%) = 587.500 kr.

Den resterende del af finansieringen af opførselsudgifter skal låntager selv stå for.
110 m2 bolig

Kr.

Opførelselssum

2.310.000

Lån fra Selvstyret og kommunen

587.500

Egenfinansiering

1.722.500

Lovgivning:
Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering
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Renoveringslån under Boligfinansierings-ordningen
Selvstyret yder renoveringslån til istandsættelser, forbedringer og udvidelser af eksisterende boliger.

Selvstyret kan yde op til

Dog maksimalt

40%

283.500 kr.

Lånet er rente- og afdragsfrit, og
forfalder til betaling ved ejerskifte.

Disse lån kan alene ydes til boliger, der er ældre end 20 år, og med et boligareal, der ikke overstiger 95 m2. Der kan
ikke ydes lån til udvidelser, hvor boligarealet efter udvidelsen udgør mere end 110 m2.
Istandsættelser og forbedringer omfatter eksempelvis klimaskærm, vinduer og yderdøre, tag elforsyning, kloakering, adgangsforhold, trykvand og lignende. Der ydes ikke lån til istandsættelser og forbedringer, der har karakter af
luksus.

Ansøgningen skal være vedlagt:

1

Beskrivelse af den ønskede istandsættelse,
forbedring og udvidelse.

5

Dokumentation for at egenfinansiering
kan tilvejebringes, jf. § 13, stk. 2.

2

Beskrivelse af boligen, herunder alder, størrelse
og stand.

6

3

Overslag over de samlede udgifter
ved arbejdet.

Ansøgerens cpr. nummer og bopælsattest.
Lån ydes kun til bygger, hvor der ikke forinden
udstedelse af tilsagn er indgået bindende kontrakter eller igangsat arbejder.

4

Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen, såfremt det pågældende
arbejde kræver en arealtildeling.

Opgaven skal være påbegyndt inden 2 år og afsluttet
og ibrugtaget inden 3 år efter udstedelse af tilsagn.

Hvordan og hvornår udbetales lån fra Selvstyret:
Lånet fra Selvstyret udbetales, når
• istandsættelsen, forbedringen eller udvidelsen er færdiggjort
og mod fremvisning af bekræftet byggeregnskab
• et originalt anmærkningsfrit registreret samt stemplet
pantebrev samt forsikring og original noteret panthaverdeklaration
• ved udvidelser kræves tillige en ibrugtagningstilladelse, for at
få udbetalt lånet.

Ansøgning om renoveringslån
stiles til:
   Økonomi- & Personalestyrelsen
   Postboks 1039
   3900 Nuuk
  speciel@nanoq.gl

Lovgivning:
Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering.
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Renoveringstilskud til boligstøttehuse og medbyggerhuse
Der er mulighed for at yde tilskud til renovering, udvidelse eller forbedring af huse opført efter kapitel 4 – i daglig
tale kaldet ”boligstøttehuse”.

Tilskuddet er betinget af, at der er lån til Selvstyret, eller der har været et lån til Selvstyret med
de nuværende ejere som låntagere.
I § 45 fremgår at tilskuddet kan udgøre 100.000 kr., men er i Finanslov 2016 reguleret
til 150.000 kr.

Hvis hustandsindkomsten de seneste 2 slutlignede år har ligget
under 180.000/år, kan der ydes tilskud på maksimalt 150.000 kr.
hver 5. år til renovering, udvidelse eller forbedring af boligstøttehuset eller medbyggerhuset.
For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, forhøjes indkomstgrænsen med 4.000 kr.
pr. barn, dog maksimalt for 6 børn.
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Ansøgning om tilskud til
renovering stiles til:
   Økonomi- & Personalestyrelsen
   Postboks 1039
   3900 Nuuk
  speciel@nanoq.gl

Ny mulighed for pensionister og førtidspensionister til at søge om
lån til renovering af deres bolig
Naalakkersuisut er klar over, at det kan være svært at blive boende i sit hus, hvis der ikke er midler til at renovere
eller forny sin bolig og det kan være svært som pensionist eller førtidspensionist at spare sammen til større renoveringsopgaver. Derfor er der nu i 2016 givet mulighed for pensionister og førtidspensionister at søge om lån til
renovering af deres bolig.

Ved tekstanmærkning nr. 3 til hovedkonto 89.72.11
støttet privat boligbyggeri har husejere, som er

pensionister eller førtidspensionister,

og som ikke har lån under boligstøtteordningen eller
20/20/60-ordningen, mulighed for at søge om lån til
renovering af deres hus på

max 150.000 kr.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at yde lån til alderspensionister og førtidspensionister, som ikke har en opsparing eller som ikke kan finansiere planlagt, periodiske vedligeholdelse af deres hus, ved at optage realkredit- eller banklån. Dermed
vil ordningen medvirke til at pensionister og førtidspensionister får forbedrede muligheder for at forblive i eget hjem.
Den skitserede tekstanmærkning lægger sig op ad de regelsæt, der er for istandsættelseslån jf. Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering, uden dog
at sætte et maksimum for boligens størrelse og minimum for boligens alder. Dette
sker henset til at der er tale om lån, der ydes til planlagt, periodisk vedligeholdelse,
særligt af boligens klimaskærm.
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Følgende betingelser skal være opfyldt:

Husejer kan dokumentere, at
denne er tilkendt alderspension
eller førtidspension

Husejer kan dokumentere, at
husejer ikke kan opnå realkrediteller banklån

Arbejdet kan være begrundet i
miljø- og energiforbedrende tiltag

Husejer kan dokumentere, at
huset er forsikret og at husejer
ikke er i restance med forsikringspræmien

Husejer kan dokumentere, at
husejeren ikke har forfalden gæld
til det offentlige

Der ydes ikke lån til bygningens
anvendelse og brug eller arbejder,
der har karakter af luksus

Husejer er ikke berettiget til
tilskud eller lån jf. Landstingsforordning nr. 11 af 19. november
2007 om støtte til boligbyggeri,
fælleshuse, byggesæt m.v.

Arbejdet kan være til levetidsforlængelse af klimaskærm,
vinduer og yderdøre, tag, elforsyning, kloakering, adgangsforhold,
trykvand og lignende.

Låneansøgningen kan indeholde
udgifter til projektering, håndværkerudgifter, udfærdigelse af
pantebrev samt stempelafgifter.
Låneansøgers værdi af eget
arbejde indgår ikke i de samlede
udgifter.

Tilsagn om lån skal være udstedt
forinden arbejdets udførelse

Lån sikres ved pant i boligen. Lånet respekterer eventuelle andre lån, ydet mod sikkerhed i boligen. Der kan
ydes flere lån, dog må disse lån tilsammen maksimalt
udgøre 150.000 kr.
Lån udbetales når istandsættelsen er færdiggjort og
mod fremvisning af anmærkningsfrit registreret pantebrev. Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte, medmindre der sker ejerskifte mellem låntager og låntageres ægtefælle eller långiver bestemmer andet.
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Lånet forfalder til betaling når
•
•
•
•

Låntager undlader at holde boligen forsikret mod
brand- og stormskade
Låntager fraflytter boligen
Låntager udlejer boligen
Låntager indretter boligen til erhvervsformål.
Mindre, liberale erhverv er dog undtaget.

Medbyggersæt
Selvstyret kan yde lån til opførelse af et medbyggerhus, som er et hus der opføres med assistance udefra.
Lånets løbetid er 33 år. Og ydes som et rente- og afdragsfrit lån. Størrelsen på lånet afhænger af hustandsindkomsten for de seneste 5 år, og udgør maksimalt 95 procent af de dokumenterede udgifter.

Følgende skal fremsendes ved ansøgningen:

1

husstandens skattepligtige indkomst de seneste 5
år, hvis husstandsindkomsten er mere end 450.000
kr. om året, kan der ikke fås et rente- og afdragsfrit
medbyggerlån

2

Dokumentation om egenfinansiering

3

Kopi af arealtildeling eller arealreservation

4

Tilbud til opførelse af fundament
(tømrer eller tømrerfirma)

5

Tilbud til opførelse af råhus
(tømrer eller tømrerfirma)

6

Tilbud til installation af VVS i huset (VVS-firma).

7

Tilbud til installation af el samt stikledning
(elinstallatørfirma).

Der kan i 2016 søges om medbyggersæt af typen
Illorput 2100.

Illorput 2100 kan bygges i lokaliteter i byer- og bygder, dog ikke i byerne
Qaqortoq, Nuuk, Sisimut, og Ilulissat, idet der i disse byer er muligt at opnå
realkredit til privat boligbyggeri.

Illorput 2100 er dimensioneret til max. vindhastighedstryk 1,6 kN/m2 og kan p.t. ikke bygges i følgende lokaliteter:
Siorapaluk, Narsarsuaq, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Tiniteqilaaq.
Der arbejdes på en variant der er dimensioneret til max. vindhastighedstryk 2,4 kN/m2, dette arbejde forventes
færdig ultimo 2016.

Øvrige begrænsninger:
Der skal ligeledes gøres opmærksom på at Illorput 2100 p.t. kun kan opføres med fundering på fast fjeld, der arbejdes på en funderingsløsning, så huset kan opføres på løsjordsfundering. Dette arbejde forventes færdig ultimo
2016.
I de tidligere år har A/S Boligselskabet INI indkaldt ansøgninger med frist den 1. december. Der henvises i øvrigt
til bygdekontorer, kommuner samt A/S Boligselskabet INIs lokalekontor eller hjemmeside, hvor yderligere info og
ansøgningsskema kan downloades på www.ini.gl.

Lovgivning:
Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.
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