
  
Skjema 

Informasjon om søker

Informasjon om søker

Tolk i kontakt med Boligkontoret

Informasjon om søker sivilstatus

Ektefelle/samboers navn

Søknad om kommunal bolig 

Dersom du er uten bolig, må midlertidig adresse eller poste restante oppgis. 

Ja 
Nei 

Er du norsk statsborger? 

 
Fornavn 

 
Etternavn 

 
Adresse 

 
Postnr/sted 

 
Telefon 

 
Epost 

 
Personnummer (11 siffer) 

 
DUF-number/ social security number 

 
Epost 

Ja 
Nei 

Har du søkt om kommunal bolig i Larvik kommune før? 

Ja 
Nei 

Har du behov for tolk? 

 
Språk 

Gift 
Samboer 
Enslig 

Sivilstatus 

 
Fornavn 

 
Etternavn 

 
Personnummer (11 siffer) 
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Boforhold
Nåværende boforhold

Hvorfor søkes det om bolig

Velg type bolig

Adressen du ønsker å forlenge kontrakten på 

Hvem skal bo i boligen

--Velg type bolig-- 
-- Velg -- 
Hos foreldre/familie/venner 
Leier privat 
Hybel/hybelhus 
Eier bolig 
Innskuddsleilighet 
Institusjon / Bemannet bolig 
Kommunal bolig / Boligstiftelse 
Ingen fast bopel 

Hvor bor du nå? 

Familiegjenforening 
Samlivsbrudd 
Oppsigelse 
Uten egen eid/leid bolig 
Bedre standard/størrelse 
Økonomiske forhold 
Helsemessige forhold 
Boforhold/miljø 

  

 
Leiekontrakten utgår 

Trygdebolig 
Omsorgsbolig 
Utleiebolig 
Bytte av bolig 
Forlengelse av leiekontrakt 

Hvilken type bolig ønsker du å søke på? 

   
  
  

Hva er bakgrunnen for bytte av bolig? 

 
Adresse 

 
Postnr/sted 

Ja 
Nei 

Er det andre som skal bo i boligen? 
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Begrunnelse for søknaden
Begrunnelse 

Økonomi
Inntekskilder

Vedlegg

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Huk av for en eller flere ytelser du mottar i dag. 

  

Fast arbeid 
Introduksjonsstønad 
AAP arbeidsavklaring 
A-trygd dagpenger 
Sosialhjelp 
Varig trygdeytelse 
Privat pensjon 
Studielån/stipend 
Barnebidrag 
Kvalifiseringsstønad 
Annen inntekt 

  

Dokumentasjon som skal vedlegges. 

X Løpende inntekter som lønnsslipper, pensjon, forsikringsutbetalinger, sosialstøneder og 
bidrag osv. 

X Siste tilgjengelige selvangivelse 
X Leiekontrakt og eventuell oppsigelse dersom du leier bolig i dag 

  

Hvis du ikke har dette elektronisk kan dette ettersendes i brevs form til Larvik kommune v/boligkontoret. 
Hvis du sender vedleggene pr. post så huk av i sjekkboksen nederst på siden. 

  

Vedlegg legges ved søknaden

Søknad om kommunal bolig
Side 3 av 4



Signatur
FULLMAKT/UNDERSKRIFT:

Jeg /vi samtykker i at opplysninger som saksbehandler finner nødvendig for behandling av 
søknaden, kan innhentes fra offentlig myndighet. 

Jeg/vi er kjent med at uriktige og/eller ufullstendige opplysninger kan føre til avslag eller annullering av 
vedtak. Saksbehandler er pålagt taushetsplikt for opplysninger som gis for behandling av søknaden.  

  

Innsender bekrefter herved at alle opplysninger er korrekt og at informasjonen over er oppfattet. 
  

  

Signatur .......................................................................... Dato: .......................  
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