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SANDEFJORD KOMMUNE 
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SANDEFJORD KOMMUNE 
HELSE, SOSIAL OG OMSORG 

SØKNADSSKJEMA 
KOMMUNAL BOLIG /SENTERLEILIGHET/ BOLIG MED TILSYN 

 

Velg type bolig 

□ Kommunal bolig (gjennomgangsbolig) 

□ Senterleilighet 

□ Bolig med tilsyn  

Informasjon om søker 
Dersom du er uten bolig, må midlertidig adresse oppgis 

Fornavn 

 

Etternavn 

 

 

Adresse 

 

Postnummer Poststed 

Personnummer (11 siffer) 

 

Telefon Epost 

Informasjon om sivilstatus 

□ Gift 

□ Samboer 

□ Enslig 

 

Ektefelle/samboers navn 

Fornavn 

 

Etternavn 

 

Personnummer (11 siffer) Telefon 

Nærmeste pårørende 

Fornavn 

 

Etternavn Telefon 

Antall barn under 18 år som skal bo sammen med deg: 

 

Boforhold 

Nåværende boforhold 

Hvor bor du nå? 

□ Hos foreldre/familie/venner 

□ Leier privat 

□ Eier bolig 

□ Innskuddsleilighet 

□ Institusjon/bemannet bolig 

□ Kommunal bolig/boligstiftelse/senterleilighet 

□ Ingen fast bopel 

Hvorfor søker du bolig? (Du kan krysse av flere valg) 

□ Familiegjenforening 

□ Samlivsbrudd 

□ Oppsigelse (må dokumenteres) 

□ Uten egen eid/leid bolig 

□ Økonomiske forhold 

□ Helsemessige forhold 

□ Boforhold/miljø 

Hva har du gjort for å skaffe bolig på egenhånd? 

Leiekontrakten utgår dato: 

 

Begrunnelse for søknaden 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                 Feltet fortsetter på neste side 



 

 

 

 
 

Dyrehold 

Har du husdyr? (I de fleste boligene kommunen disponerer, er dyrehold ikke tillatt)  

 

 

Økonomi 

Inntektskilder 

Kryss av for den/de inntektskildene du har i dag 

□ Arbeidsinntekt 

□ Varig trygdeytelse (alderspensjon/uføretrygd) 

□ Introduksjonsstønad 

□ AAP (arbeidsavklaring) 

□ Kvalifiseringsstønad 

□ Dagpenger ved arbeidsledighet 

□ Økonomisk sosialhjelp 

□ Overgangsstønad for enslige forsørgere 

□ Privat pensjon 

□ Studielån/stipend 

□ Barnebidrag 

□ Barnetrygd 

□ Annen inntekt 

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden: 
 

 Løpende inntekter (lønnsslipper, pensjon, forsikringsutbetalinger, sosialstønader, bidrag etc. for de 3 siste  

måneder). 

 Siste tilgjengelige selvangivelse. 
 

 

Underskrift 

Jeg samtykker til innhenting av nødvendige opplysninger om forhold som har betydning for søknaden. 

Søknad som mangler dokumentasjon, eller ikke er undertegnet av søker eller dennes rettmessige representant, blir 

returnert.  

Dato 

 

 

Underskrift 

 

 

 
Søknaden sendes/leveres til:  

Sandefjord kommune 

Boligkontoret 

Postboks 2025 

3202 Sandefjord 

E-post: hso@sandefjord.kommune.no 

Tlf. 33 41 60 00 

mailto:hso@sandefjord.kommune.no

