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Per Persen Soap
Pers vei 11
Leilighet 2
1444 Drøbak

Bostøtte for februar 2015 – søknaden din er avslått
Husbanken har behandlet søknaden din om bostøtte og avslått den med hjemmel i lov og forskrift
om bostøtte.

Begrunnelse for avslaget
Bostøtte gis ikke til
• personer som er under 18 år, hvis de ikke bor sammen med egne barn
• personer som er i førstegangstjeneste i Forsvaret
• studenter med rett til lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Studenter som bor
sammen med egne barn, eller som deltar i et offentlig tiltak for arbeidskvalifisering, kan
likevel søke. Det samme gjelder hvis studenten bor sammen med foreldre.

Du har rett til å klage
Hvis du mener noe er feil i dette vedtaket, kan du klage. Klagen skal være skriftlig, og du må sende
den til kommunen innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.
På husbanken.no finner du veiledning til hvordan du klager. Du kan også be kommunen om hjelp til
å klage.
Send klagen til Sarpsborg kommune, Postboks 237, 1701 Sarpsborg. Husk å oppgi navn,
fødselsnummer og hva du er uenig i. Hvis du kommer med nye opplysninger i klagen, må du
dokumentere dem.

Søk på nytt hvis du mener du har rett til bostøtte
Hvis du mener du har rett til bostøtte, må du søke på nytt. Det må du gjøre selv om du klager på
dette vedtaket. Du kan ikke vente til du får svar på klagen. Søknadsfristen er den 14. i hver måned.

Mer informasjon
Vedtaket har hjemmel i bostøtteloven § 4. Du finner mer informasjon om regelverket for bostøtte på
husbanken.no.
Hvis du ønsker å snakke med noen om bostøtte, må du kontakte bostøttekontoret i kommunen.
Har du fødselsnummeret ditt klart, er det lettere å gi deg rask og god hjelp. Besøksadresse til
bostøttekontoret er Team bolig, Kirkegata 69, Sarpsborg.
Med hilsen
HUSBANKEN
i samarbeid med Sarpsborg kommune

