
          
 
 
 
Fakta om Startbo 
 
Startbo dreier seg i korte trekk om leiligheter organisert som borettslag og som det vil 
være aldersavhengige vilkår for å få kjøpe en andel i. Leilighetene inkluderer en 
utleieseksjon som vil være med å bidra til finansiering av boligen i en innledende 
fase. Videre kan leilighetene prisreguleres slik at de ikke kan brukes i spekulativ 
hensikt. 
 
Nettbasert løsning 
Hjemmesiden www.startbo.no skal gjennom nettbasert presentasjon, rasjonalisere 
alle operasjoner gjennom boligformidling, finansiering og forvaltning av sine 
medlemmer. Målet er å redusere transaksjonskostnadene innen boligformidling. Via 
internett kan man registrere seg som Startbo-medlem, kjøpe Startbo-leilighet og løse 
de finansielle utfordringene. 
 
Startbo i Trondheim 
I løpet av juni vil Veidekke ta fatt på byggingen av 110 Startbo-leiligheter på 
Bergheim i Trondheim, og de første boligene vil være klare for innflytting på 
vårparten 2003. Akkurat nå ser det ut til at Startbo ikke kan tilby markedet nok 
leiligheter i første byggetrinn. 
 
Startbo over hele landet 
I tillegg til prosjektet på Bergheim i Trondheim, er Startbo i samtaler med ca 30 andre 
kommuner over hele landet om utvikling av konseptet. Startbo kan repeteres i flere 
byer, noe som gir en repetisjonsgevinst. Målet er at Startbo skal etableres i alle byer i 
Norge, der det er behov og marked for Startbo-leiligheter. 
 
Alle har råd 
Ved å kombinere egen bruk av leiligheten med utleie vil de månedlige utgiftene bli 
svært lave. Utleiedelen kan enkelt inkluderes i egen bolig når behovet melder seg. 
Dette er fordi hybeldelen i utgangspunktet er en del av leiligheten – atskilt med avlåst 
dør. 
 
Lovanvendelse 
Startbo-konseptet baserer seg på anvendelse av eksisterende lovverk. Både 
Borettslagsloven, Skatteloven og Plan- og bygningsloven er benyttet. Dette gjør at 
andelskjøperne får en bedre økonomisk løsning enn ved tradisjonelle boligprosjekter. 
 
Prisregulering 
Det vil være aldersavhengige vilkår for kjøp av andel, og konseptet vil i disse 
tilfellene være prisregulert med egne bestemmelser i borettslagets vedtekter. 
Leilighetene vil derfor ikke kunne brukes i spekulativ hensikt. Alle leiligheter på 60 
m2 er like i pris, uansett himmelretning og etasje. Det samme gjelder for leilighetene 
på 80 m2. 
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Priseksempel, 60 kvm leilighet 
 

Pris 1.350.000 
Egenkapital (lån) 540.000 
Andel fellesgjeld 810.000 

Utgifter per mnd 1. år 
 

Renter, lånt egenkapital 4.388 
Kostnader fellesgjeld 4.550 
Felleskostnader/drift 750 
Brutto bokostnader 9.688 

Skattemessige 
fradrag 

 

Rentefradrag på lån 1.011 
Rentefradrag felleslån 1.229 
Leieinntekter 3.500 
Netto bokostnader 3.948 

 
 
 
Priseksempel, 80 kvm leilighet 
 

Pris 1.830.000 
Egenkapital (lån) 750.000 
Andel fellesgjeld 1.080.000 

Utgifter per mnd 1. år 
 

Renter, lånt egenkapital 6.320 
Kostnader felleslån 6.067 
Felleskostnader/drift 1.000 
Brutto husleie 13.387 

Skattemessige 
fradrag 

 

Rentefradrag på lån 1.404 
Rentefradrag felleslån 1.638 
Leieinntekter 6.000 
Netto bokostnader 4.345 

 

Forutsetninger: 
100 prosent lånefinansiering av egenkapitalen til 8,1 prosent nominell rente, annuitet 
12 terminer i 20 år. Fellesgjeld til 6,5 prosent nominell rente, annuitet fire terminer i 
30 år og fem års avdragsfrihet. I regnestykket er det tatt hensyn til 28 prosent 
skatt/skattefradrag og 2 prosent inflasjon. Leieinntektene forutsettes som skattefrie. 
Andelen driftsutgifter/felleskostnader er basert på erfaringstall på kr. 150,- per kvm 
per år. Faktisk kostnad vil bli fastsatt av borettslaget. Tallene er basert på Husbankens 
utregningsprogram for månedlige boutgifter. 
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