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> I prosjektet F24 Fredensborg  tildelte vi Leie til Eie-boliger i 2019. Boligene 
vil stå ferdig høsten 2021.

IN
TR

O

Fredensborg Bolig skal være en 
en nytenkende og ansvarlig bolig-
utvikler. Derfor lanserte vi høsten 
2019 Leie til eie, som første aktør i 
Oslo-regionen. Med konseptet tar vi 
samfunnsansvar og bidrar til å senke 
terskelen inn på boligmarkedet. 

I følge Eiendom Norge har bolig-
prisene på Østlandsområdet nesten 
doblet seg de siste 10 årene. Dagens 
prisnivå kombinert med krav om 15% 
egenkapital gjør at drømmen om å eie 
egen bolig blir vanskelig for en stadig 
større del av befolkningen. Dette 
gjelder særlig i storbyene og
pressområder. 

Vårt Leie til eie-konsept er et tiltak 
som kan hjelpe de med inntekt og 
mulighet for å betjene bokostnader, 
men som i dag mangler fri egen-
kapital til å kjøpe egen bolig. Kanskje 
du faller inn i denne kategorien, eller 
har barn, venner eller familie som
ønsker å komme inn på
boligmarkedet. 

Fredensborg Bolig har en ambisjon 
å tilby 1 000 boliger på Leie til eie, 
noe som tilsvarer ca. 15-20 % av vår 
tomteportefølje. Dette vil være nye 
og gode boliger i og rundt Oslo og 
Trondheim. 

Med denne brosjyren ønsker vi å gi 
deg en god innføring i vårt Leie til eie- 
konsept og håper du motiveres til å 
søke i fremtiden. 

Leder forretningsutvikling,
Stian Myhre

DIN VEI TIL EGEN BOLIG,
HVIS DU MANGLER EGENKAPITAL

LEIE TIL EIE
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SLIK FUNGERER
KONSEPTET

LEIE TIL EIE

Fredensborg Bolig tilbyr Leie til eie 
på en andel av boligene i flere av
våre boligprosjekt. 

Leie til eie er en innovativ og
alternativ måte for å finansiere ditt 
kjøp av våre boliger på. Det er ingen 
forskjell på våre Leie til eie-boliger
og øvrige boliger i prosjektet. 

Med Leie til eie tilbyr vi deg en tre 
års leieavtale, med en medfølgende 
valgfri rett til å kjøpe boligen til
opprinnelig fastpris. Kjøpsretten kan 
benyttes når du måtte ønske i
bygge perioden på ca. 2 år eller 
leieperioden på 3 år. 

Når prisen på boligen er forhånds-
bestemt og ikke justeres i avtale-
perioden betyr det at all eventuell 
verdistigning på boligen utover 
kjøpsprisen tilfaller deg som
egenkapital. 

Sammen med den egenkapitalen
man sparer i perioden, vil dette
forhåpentligvis være tilstrekkelig 
til å få finansieringsbevis for å kjøpe 
boligen. 

Leien fastsettes av Utleiemegleren 
og skal tilsvare husleie for sammen-
lignbare nye boliger når det kommer 
til størrelse, kvalitet og beliggenhet. 
Utleiemegleren vil også forvalte 
leieforholdet. 

Leieavtalen er oppsigelig etter 9
måneder. Siden kjøpsretten på
boligen er valgfri, har du derfor frihet 
til å la være å kjøpe boligen.

Sagt med andre ord, Leie til eie gir 
deg mulighet til å ta del i en eventuell 
oppgangen i boligmarkedet mens du 
leier, men uten risiko for tape
oppspart egenkapital dersom
boligprisene skulle falle.
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Totalpris kr 2.390.000,- Leiepris per måned kr 10.900,-  
I eksempelet er omkostninger ved kjøp av boligen holdt utenfor

 
Normalt vil banken kreve 15% fri egenkapital til finansiering av kjøpesummen. 

Dette blir kr 358.500,- i fri egenkapital
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SCENARIO 1:
VERDISTIGNING 10 %

Dersom boligen har steget 10 % i 
avtaleperioden tilsier dette ny takst 
på kr 2.629.000.

Verdistigning gir deg en «papir-
gevinst» på kr 239.000. Den latente 
gevinsten realiseres når du utøver 
kjøpsretten.

Ved ustedelse av finansieringsbevis 
til kjøp av boligen, vil banken iht
boliglånsforskrift gi lån på 85 % av
ny takst kr 2.629.000.

Dette gir et lån på kr 2.234.650.
Avtalt kjøpspris på kr 2.390.000 
finansieres gjennom boliglån på kr 
2.234.650 og fri EK på kr 155.350.

På grunn av boligens verdistigning 
har du redusert ditt behov for
oppspart egenkapital fra kr 358.500 
til kr 155.350.

Din gevinst kommer til uttrykk i
redusert behov for fri egenkapital.

 
 

SCENARIO 2:
INGEN VERDIENDRING

Ved uendret verdi på boligen i
avtaleperioden vil ny takst være lik 
den avtalte kjøpsprisen.

Det blir da ingen gevinst. Dersom du 
fortsatt ønsker å kjøpe boligen, har 
du i praksis fått inntil 5 år ekstra på å 
spare opp bankens krav om egen-
kapital på kr 358.500 (15 %)

SCENARIO 3:
VERDIFALL 10 %

I et scenario med verdifall vil ny takst 
(kr 2.151.000) være lavere enn den 
avtalte kjøpsprisen på boligen (kr 
2.390.000).

Dersom du benytter kjøpsretten 
taper du kr 239.000.

Kjøpsretten er valgfri. En
rasjonell kunde skal ikke benytte
kjøpsretten, men i stedet kjøpe en 
annen boligen i et boligmarked hvor 
prisen har falt med 10 % siden
avtaleinngåelse.

I motsetning til andre boligeiere 
unngår du i dette tilfellet å tape fri 
egenkapital på grunn av prisfallet.

1

3

2

EKSEMPEL FRA KLØVERTUNET 

TRE ULIKE SCENARIO
LEIE TIL EIE

2-ROMS LEILIGHET
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Fredensborg Bolig sitt Leie til 
eie-konsept er myntet på deg som 
har inntekt og evne til å betjene 
bo-kostnader, men som i dag som 
mangler egenkapital til å kjøpe egen 
bolig. 

Dette kan eksempelvis være første-
gangskjøpere, småbarnsfamilier som 
trenger mer plass, eller enslige som 
ønsker å eie sin egen bolig.

Det er ingen aldersgrense på vår Leie 
til eie-ordning. Samtidig er Leie til eie 
kun ment for deg som har ønsker å 
eie din egen bolig. 

Det er ikke anledning til å benytte 
Leie til eie-ordningen som et
investeringsobjekt.

Når det er sagt, er det mulig å
allerede eie egen bolig idag og
likevel søke Leie til eie. Dette
kan eksempelvis være fordi du
har behov for mer plass. 

HVEM KAN SØKE
LEIE TIL EIE?

SØKNADSPROSESSEN
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DETTE BØR DU VITE

All nødvendig informasjon om 
priser, boligen og Leie til eie er 
tilgjengelig på prosjektets
hjemmeside i god tid før
søknadsperioden.

Søknader på Leie til eie-boliger er 
bindende. Får du tildelt bolig er du 
pliktig til å inngå avtalen.

For hvert prosjekt kan man søke på 
en leilighet (førstevalg), samt velge 
sitt andre og tredje alternativ.

Det er mulighet til å søke sammen 
med noen. Dette kan være ektefelle, 
samboer, foreldre eller andre.

I vurderingen av søkere vil vi se 
på evnen til å betjene husleie og 
bokostnader i leieperioden, samt 
hvorvidt man har rimelig mulighet 
til å få finansieringsbevis for kjøp av 
boligen i avtaleperioden.

I vurderingen legger vi til grunn at 
din lønnsvekst og boligprisene vil 
følge den generelle prisstigningen i 
Norge, dvs. 2% årlig.

Dersom det er flere søkere på 
samme Leie til eie-bolig, vil det være 
den første søkeren som godkjennes 
for ordningen som blir tildelt Leie til 
eie-avtale.

Vi behandler og tildeler Leie til 
eie-avtaler fortløpende. Forventet 
behandlingstid på Leie til eie-
søknader er 2 - 5 virkedager.
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Fredensborg Bolig ønsker at de som 
får tildelt en Leie til eie-bolig skal 
ha reell mulighet til å kjøpe boligen i 
løpet av avtaleperioden. 

Søknadsprosessen for Leie til eie er 
digital via våre hjemmesider. 

Vi praktiserer som oftest en
søknadsperiode på en til to uker
per prosjekt. Søknadsperiodene
annonseres god tid i forveien. 

For de boliger hvor det tilbys Leie 
til eie finner man først sin ønskede 
bolig i boligvelgeren på prosjektets 
hjemmeside. 

Deretter velger man “Søk Leie til eie” 
og følger trinnene på neste side. 

I søknadsprosessen oppgir
man samme informasjon som
banken innhenter ved vurdering
av finansieringsbevis, blant annet
personnummer, inntekt, fri egen-
kapital og lån. 

Det foretas kredittvurdering av 
alle søkere. I tillegg vil en av våre 
bankforbindelser vurdere om du er 
egnet for Leie til eie. Det betyr at de 
vurderer om du har rimelig mulighet 
til å finansieringsbevis for kjøp av 
boligen i avtaleperioden.

SLIK SØKER DU
SØKNADSPROSESSEN

SL
IK

 S
Ø

KE
R 

D
U

OPPRETT
BRUKERKONTO

SPESIFIKK
INFORMASJON

BEKREFT
SØKNAD

GENERELL
INFORMASJON

Her vil du ha oversikt over din(e)
søknad(er) om Leie til eie

Opplysninger til Utleiemegleren
og vår bankforbindelse. Dette

inkluderer personnummer, inntekt, 
egenkapital, biler, antall

barn m/alder.

Til slutt bekrefter du søknaden med 
BankID. Din søknad er bindende.

Basis informasjon om deg og
eventuelle medsøkere. Dette

omfatter deres kontaktinformasjon, 
men også jobb- og sivilstatus.
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SØKNADSPROSESSEN
TIPS TIL

Slik kan du best forberede deg til 
søknadsprosessen.

Gjør deg godt kjent med bolig-
prosjektet i forkant. Les salgs-
oppgaven med tilhørende vedlegg. 
Snakk med prosjektets megler der-
som du har spørsmål. 
 
Finn ditt førstevalg, samt andre og 
tredjevalg blant boligene. 
 
Bli fortrolig med Leie til eie-
konseptet og hva det vil innebære 
for deg. Les leieavtalen og avtalen 
om kjøpsrett - de finner du blant 
“Dokumenter” på prosjektet sin 
hjemmeside. 

Still forberedt til søknadsproses-
sen. Du kan allerede nå forberede 
følgende:

• Hva skal du oppgi som inntekt? 
Egenkapital? Lån?

• Hvor mye egenkapital vil du 
spare før innflytting og

           i leieperioden?

• Skal du ha medsøker? Da må 
tilsvarende informasjon oppgis 
for dem.

• Er det annen relevant informa-
sjon du vil eller bør opplyse om i 
søknaden?

Har du spørsmål send epost til
leietileie@fredensborgbolig.no. Det 
er bedre å stille et spørsmål for mye.

TI
PS
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Samboerparet Ingvild Halvorsen og 
Joachim Mollestad ønsker å kjøpe en 
litt større leilighet i Oslo til seg selv 
og datteren, men har ikke nok egen-
kapital. Nå øyner de håp med det nye 
tilbudet Leie til eie fra Fredensborg 
Bolig.

Utfordrende boligmarked
Flere og flere opplever at det er van-
skelig å kjøpe bolig i storbyene, både 
for førstegangskjøpere, men også 
når behovet for et ekstra soverom 
melder seg. Prisene stiger jevnt og 
trutt, og bankenes krav om 15 pro-
sent egenkapital ved boligkjøp er en 
utfordring for mange

LEIE TIL EIE
ÅPNER DØRER

MØT INGVILD OG JOACHIM
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Ønsker mer plass
Ingvild Halvorsen (32) og samboe-
ren Joachim Mollestad (33) bor i en 
to-roms leilighet på Grünerløkka i 
dag, men har drømt om en litt større 
leilighet etter at de fikk en datter for 
tre år siden.

– Joachim er bryggmester og jeg er 
sykepleier. Selv om vi har to faste
jobber, får vi ikke et finansieringsbe-
vis som gjør det mulig å kjøpe en stør-
re leilighet i byen, forteller Ingvild.

– Vi stortrives sentralt i Oslo, men vi 
stortrives ikke på 47 kvadratmeter, 
sier Joachim.

– Som mange andre ønsker vi oss en 
litt større bolig som gir mer plass til 
den vesle familien vår og eventuelt 
flere barn. I dag har vi knapt nok rom 
til å ha besøk av foreldrene våre. 

Leie til eie - en mulighet
Men nå kan Ingvild og Joachim få 
hjelp fra boligutvikleren Fredensborg 
Bolig – som er først ute med å lansere 
Leie til eie i Oslo-regionen.

– Vi har ambisjon om 1.000 boliger 
på Leie til eie, forteller Stian Eide 
Myhre, leder for forretningsutvikling 
i Fredensborg Bolig.

– Ingvild og Joachim kan nå inngå 
en treårs leieavtale for en ny bolig 
hos oss – med rett til å kjøpe boligen 
til prisen den hadde da de inngikk 
avtalen. Fordi prisen på boligen ligger 
fast, vil all eventuell verdistigning i 
bygge- og leieperioden tilfalle dem. 

Sammen med oppspart egenkapital, 
vil dette forhåpentligvis være til-
strekkelig for å få finansieringsbevis 
til å kjøpe boligen i løpet av
leieperioden. 

Et nytt alternativ
Ingvild forteller at drømmen deres er 
tre soverom, med bedre plass til seg 
selv, familie og andre gjester.

– Vi har selvsagt vurdert om vi skal 
flytte hjem til en av våre hjembyer. 
Jeg kommer fra Tønsberg og Joachim 
er fra Kristiansand, og i disse byene 
er boligprisene naturlig nok mye 
lavere enn i Oslo. Vi har også sett på 
muligheten for å bo i en kommune 
like utenfor hovedstaden, men vi liker 
så godt å bo urbant. 

Vi liker det å kunne gå og sykle til 
arbeidsplassene våre. Og vi er blitt 
veldig glad i kafélivet, parkene og alle 
de andre tilbudene vi har på fritiden 
vår. 
– Slike som oss må jo nesten alltid 
forlate sentrum og bosette oss et 
annet sted etter at vi har fått barn, 
sier Joachim.

– Det er derfor jeg synes Leie til eie 
virker så interessant. Det er et helt 
nytt alternativ for alle oss som ønsker 
å bo sentralt, men som mangler egen-
kapital. Nå kan vi reelt vurdere om vi 
skal kjøpe en litt større bolig i Oslo. |
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Ingvild Halvorsen og
Joachim Mollestad
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Velkommen opp til

KVÆRNERHØYDEN
Tett på skogen. Langs elva. 
På et høydedrag over Gamlebyen. 
Der finner du Kværnerhøyden
- en ny etasje  i
miljøhovedstaden Oslo. 

Gode bokvaliteter står i fokus 
for utviklingen av Kværnerhøy-
den. Like viktig er samspillet 
med det historiske bygnings-
miljøet. Alle leilighetene får 
sitt eget private uteområde i 
form av balkong eller mark-
terrasse. Her finner du store 
vindusflater og gode materia-
ler som enstavs parkett. Sorte 
detaljer i både eksteriøret og 
interiøret er med på å skape en 
rød tråd i prosjektet – med
linjer helt tilbake til den

historiske og industriromantiske 
karakteren i området.

Kværnerhøyden består av 71
leiligheter fordelt på to større 
bygninger og et townhouse.
Kværnerhøyden får en variasjon 
av leilighets størrelser fra 35 
m² til 80 m² og leilighets typer 
fra 2-rome til 5-roms. Det vil 
gi et mangfold av mennesker og 
et godt sammensatt bomiljø. Om 
du er én eller en hel familie, 
om du liker deg i høyden eller 
ønsker gress mellom tærne,
finnes det en leilighet for deg 
på Kværnerhøyden.

Velkommen til Kværnerhøyden!

Plassering:
Oslo, bydel Gamle Oslo 
Leie til eie:
5 stk leiligheter
Rom:
2 - 4 roms 
Søknadsperiode:
Mars 2020
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Sentralt, rolig og landlig i Lørenskog

LØRENSKOG HAGEBY
Det spirer og gror i Lørenskog. Smart 
byutvikling er i ferd med å gjøre den i 
utgangspunktet landlige vekstkommunen 
urban og attraktiv. Denne våren
lanserer Fredensborg Bolig vårt nye
prosjekt Lørenskog Hageby på tomten 
hvor gartneriet Hageland ligger idag.  
 
Lørenskog Hageby tilbyr vi høy kvalitet 
på både arkitektur, uteområder og inte-
riørløsninger. Dette blir et moderne og 
urbant tilskudd til de øvrige utbyggings-
prosjektene på Skårer.
 
Lørenskog Hageby er fordelt på fem 
blokker i en kvartalsstruktur. Variasjonen 
i høyde går fra fire til ti etasjer – med et 
variert fasadeutrykk. Fasadene er delt 
opp i fem temaer kalt «vår», «sommer», 
«høst», «vinter» og «skog». Fargepaletten 
til disse er varm og rik – bestående av 
varige materialer med et vakkert uttrykk. 
Tre av temaene har tegl som hoved-

materiale, én har puss og en blir bygget 
med trefasade. Disse uttrykkene videre-
føres i balkongene, som blir en integrert 
del av byggenes arkitektoniske uttrykk.
 
I det første byggetrinnet skal vi
utvikle 112 arealeffektive
leiligheter. 

Plassering:
Lørenskog, Skårer syd 
Leie til eie:
15 stk leiligheter
Rom:
1 - 5 roms 
Søknadsperiode:
April 2020

Lørenskog 
Hageby
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Bo med solen på sitt aller beste

KLØVERTUNET PÅ VESTBYEN
Kløvertunet er et nytt og spennende salgs-
trinn i det populære prosjektet Vestbyen 
på Jessheim. Et nytt boligområde kun 600 
meter fra Jessheim sentrum. 

Området vil bestå av moderne kvalitets-
boliger med fine parker og friområder 
rundt. Vestbyen er et spennende solfylt 
boligkonsept, bestående av prisgunstige 
leiligheter.

Leilighetene vil få en meget god utførelse 
og standard. Blant annet vannbåren
varme, stilren kjøkkenløsning med hvite 
glatte fronter og integrerte hvitevarer. 
Delikate baderom med moderne flisvalg. 
1-stavs hvitpigmentert eikeparkett på 
gulv, store vindusflater som gir mye lys. 
 

Kløvertunet, bygg E vil bestå av 53 selv-
eierleiligheter med parkeringskjeller og 
god bodplass. Bygget vil være på 6 etasjer. 
Det vil være et bredt spekter av leiligheter 
fra 2-roms på 41 kvm til 4-roms leiligheter 
på 96 kvm med priser fra kr. 2 390 000,-.

På Vestbyen skal Fredensborg Bolig totalt 
utvikle 750 boliger. 

Plassering:
Jessheim, Vestbyen
Leie til eie:
15 stk leiligheter
Rom:
2 - 4 roms 
Søknadsperiode:
Mars / april 2020
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Her svarer vi på noen av de
vanligste spørsmålene om
Leie til eie

Flere spørsmål og svar finner
du på våre hjemmesider,
www.leietileie.no 

Hva er Leie til eie?
Leie til eie er en alternativ måte å 
kjøpe ny bolig på. Konseptet er ment 
for deg som har god betjeningsevne, 
men som i dag mangler tilstrekkelig 
egenkapital for å få finansieringsbe-
vis til kjøp av boligen.

Ved Leie til eie inngår du en tids-
bestemt leieavtale på 3 år, men med 
en kjøpsrett på boligen (opsjon) til 
den forhåndsbestemte prisen.

Kjøpsretten på boligen gjelder fra 
signeringstidspunkt til utløp av 
leieavtalen. Det er valgfritt å benytte 
kjøperetten. Ønsker du å benytte 
kjøpsretten i avtaleperioden må du 
fremlegge finanseringsbevis fra en 
bank.

Hva er fordelen med Leie til eie?
Forskjellen mellom Leie til eie og en 
vanlig leieavtale for bolig, er at det 
medfølger en  kjøperett på boligen til 
den opprinnelige faste kjøpsprisen. 

Fordelen er da at all eventuell verdis-
tigning på boligen i avtaleperioden vil 
tilfalle deg og inngå som egenkapital 
når banken skal gi finansieringsbevis 
for kjøp av boligen. 

Samtidig er du ikke utsatt for
eventuelt verdifall på boligen,
siden det er en valgfri kjøperett.
Har verdien på boligen falt i avtale-
perioden, bør du ikke benytte
kjøpsretten. 

Er det forskjell på Leie til
eie-boliger og andre boliger
som selges? 
Nei, det er ingen forskjell på bolige-
ne. Leie til eie er kun en alternativ 
ordning for å finansiere ditt kjøp av 
boligen.

SPØRSMÅL OG SVAR
DE VANLIGSTE
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Hvordan fastsetter Fredensborg 
Bolig leien og kjøpspris
for boligen?
Leieprisen på boligen fastsettes
av Utleiemegleren og skal være
markedsmessig. Det betyr at leien 
skal samsvare med husleie for en 
ny bolig med tilsvarende størrelse 
og kvaliteter, i samme geografiske 
område

Kjøpsprisen på våre boliger fastset-
tes av salgs- og markedsavdelingen 
i Fredensborg Bolig i samråd med 
megler på boligprosjektet. Det 
er samme kjøpspris boligene ved 
tradisjonelt boligsalg og ved Leie til 
eie-ordningen.

Må jeg betale husleie eller
depositum på boligen før den
er ferdigstilt?
Nei, leie for boligen betaler du kun 
fra den dagen boligen er ferdigstilt og 
overlevert til deg.

Senest 10 dager før innflytting innbe-
taler man depositum på 3 måneder, 
samt forskuddsbetaling på leie for 
første måned. 

Kan jeg inngå flere avtaler om Leie 
til eie?
Nei, man har kun anledning til å inngå 
én avtale om Leie til eie.

Det er tillatt å søke om Leie til eie på 
flere boliger og flere boligprosjekter, 
men man får kun mulighet til å inngå 
èn Leie til eie-avtale. 

Hva skjer med leieavtalen når jeg 
benytter kjøpsretten på boligen?
Dersom kjøpsretten benyttes før 
overtakelse (innflytting) av boligen, 
vil leieavtalen opphøre i sin helhet. 
Da betaler man i praksis ingen leie 
for boligen. 

Dersom man benytter kjøpsretten i 
leieperioden, blir leieforholdet
avsluttet med 2 måneders varsel. 

Hva skjer hvis jeg ikke vil eller får 
benyttet kjøpsretten på boligen?
Kjøpsretten på boligen bortfaller 
ved utløp av leieperioden. Det vil 
si at dersom man ikke har benyttet 
kjøpsretten før utløp av leieavtalen 
må man flytte. 

Hva skjer når leieavtalen er utløpt?
I Leie til eie-ordningen tilbyr vi en 
tidsbestemt leieavtale på 3 år. 

Det betyr at dersom man ikke har 
benyttet kjøpsretten og leieavtalen 
utløper, må man flytte ut av boligen.

Vil betalt husleie bli sparing eller 
fradrag i min kjøpspris på boligen?
Nei, innbetalt husleie vil ikke påvirke 
kjøpsprisen på boligen eller bli 
vurdert som sparing i forbindelse 
bankens utstedelse av finansierings-
bevis. 
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Kan jeg flytte fra min
Leie til eie-bolig? 
Ja, det er mulig å flytte fra sin
Leie til eie-bolig. Etter de første 9
månedene, kan leieavtalen sies opp 
med 3 måneders varsel. Dersom man 
sier opp leieavtalen, opphører også
kjøpsretten automatisk.

Har du benyttet kjøpsretten og eier 
boligen, kan du disponere den slik du 
ønsker.

Kan jeg fremleie min
Leie til eie-bolig?
Nei, i utgangspunktet er det ikke 
anledning til å fremleie boligen. Leie-
avtalen åpner imidlertid for fremleie 
i de tilfeller hvor dette ufravikelig 
fremkommer av norsk lov.

Det er ikke anledning til å selge eller 
overdra leieavtalen eller avtale om 
kjøpsrett. 
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SØKNADSPROSESSEN
SPØRSMÅL TIL

Kan jeg søke på flere
Leie til eie-boliger?
Ja, man kan søke på flere Leie til 
eie-boliger. Det er kun anledning til 
å inngå èn Leie til eie-avtale. Du kan 
levere èn søknad på Leie til eie-bolig 
per boligprosjekt. I søknaden får man 
anledning til å inkludere sitt andre 
og tredje valg på boliger i samme 
prosjekt.

Kan jeg velge mellom å kjøpe
boligen eller søke om Leie til eie?
Har du fått finansieringsbevis slik at 
du kan kjøpe boligen, vil du ikke få 
mulighet til å inngå Leie til eie-avtale. 
Samtidig er det slik at dersom man 
eksempelvis har finansieringsbevis 
som tillater å kjøpe en 2-roms
leilighet, men du ønsker en større
bolig, er det anledning til å søke om 
Leie til eie for en 3- eller 4-roms 
leilighet i boligprosjektet.

Kan studenter søke på Leie til 
eie-ordningen?
Ja, studenter kan søke på Leie til 
eie-bolig.

Merk at for at studenter skal bli god-
kjent som ordningen må man kunne 
bevise sin fremtidige jobbinntekt. 
Studenter som har signert fast
ansettelsesavtale med arbeids-
giver etter endt studie, kan benytte 
årslønn i ansettelsesavtalen som
inntekt i søknaden.

Er du student, men har ikke en sikker 
inntekt etter endt studie, vil en 
medsøker, fortrinnsvis med inntekt 
og / eller egenkapital (foreldre,
samboer, andre) telle positivt i
vurderingen av din søknad.
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Hvilken informasjon må jeg
opplyse om i en Leie til
eie-søknad?
I søknadsprosessen for boligen må du 
informere om relevant informasjon 
slik at Fredensborg Bolig og vår bank-
forbindelse kan vurdere din egnethet 
for ordningen.

Informasjonen du må oppgi
inkluderer blant annet person-
nummer, informasjon om jobb- og 
sivil status, inntekt, fri egenkapital, 
antall barn og bilhold. Dersom du sø-
ker sammen med noen, må det oppgis 
tilsvarende informasjon om din 

medsøker. I tillegg må du samtykke til 
at det blir innhentet en kredittsjekk 
mv. som en del av prosessen.

Hva skjer om flere søkere ønsker 
samme Leie til eie-bolig?
Søknadsprosessen er basert på prin-
sippet om at “først i tid, er først i rett”. 

Det betyr at hvis vi mottar flere 
søknader på samme bolig, vil det 
blant de godkjente søkerne være den 
som leverte søknaden først, som får 
mulighet til å inngå Leie til eie-avtale 
for boligen.
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V I  S K A P E R  B E D R E  H J E M
Ved å være den aller beste på det vi gjør og  

ha våre ansatte og kunder i fokus, skal vi levere de beste 
hjemmene til våre kunder. 

Vi kjøper og utvikler prosjekter i hele Norge.  
I tillegg til egne prosjekter utvikler vi nybyggprosjekter for 

Heimestaden i deres norske eiendomsportefølje.
Fredensborg Bolig har i dag ca 5500 boliger

under utvikling, salg og oppføring.

Fredensborg Bolig eies 50/50 av Tollef Svenkerud og 
Fredensborg AS ved Ivar Tollefsen. Begge med lang 
erfaring innen eiendom- og boligutvikling. Eierne er 

aktive, industrielle, ekspansive, kapitalsterke og har lang 
tidshorisont. Dette gir ro til å velge langsiktige gode 

løsninger. Fredensborg Bolig har som visjon å bli
Norges ledende boligutvikler.

ANSVARLIG
Vi er sannferdige, forutsigbare 

og rause, og tar ansvar 
for hverandre, kundene og 

samfunnet vi lever i.

NYTENKENDE
Vi utfordrer etablerte sannheter 
og er ikke redd for å gjøre feil. 

Skaperkraft og innovasjon ligger i 
vår natur.

UTHOLDENDE
Vi slår oss aldri til ro, og tror på  

kontinuerlig forbedring. Våre 
erfaringer gjør oss stadig bedre.
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