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Likviditetslån fra bank med støtte i regjeringens garantifond  

 
Regjeringen har etablert en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter som skal 

bidra til finansiering ved likviditetsproblemer. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder 

kroner. Denne rammen vil bli fordelt mellom bankene basert på markedsandelen deres i SMB-

markedet utenom næringseiendom.  

Lov og forskrift om garantiordningen med virkning fra 27. mars.  

Rutinen er laget som støtte for medlemsbedrifter som søker likviditetslån fra bank med støtte i 

garantiordningen. Det må forventes endringer i praksis, og vi vil oppdatere denne rutinen etter hvert. 

Kontakt Boligprodusentenes Forening ved Morten Meyer, mob. 917 55 158 hvis du har spørsmål i 

forbindelse med din søknad.   

Rutine – søke likviditetslån 

Formål / hensikt 

Søke om likviditetslån under regjeringens garantiordning for små og mellomstore bedrifter. 
Ordningen ble utvidet til å omfatte bedrifter over 250 ansatte 2.4. 

Sikre tilgang på likviditet til bedrifter som står overfor en "akutt likviditetsmangel" på grunn av 
direkte og indirekte konsekvenser av utbruddet av Covid-19 

Ansvar, tidspunkt og dokumentasjon 

Utføres av Hver bedrift søker individuelt ut fra sin finansielle stilling. 

Når 
Ved forberedelse av lånesøknad til ordinær bankforbindelse 
 
Garantiordningen gjelder nye lån skal virker frem til 1. juni 2020 (Kan bli utvidet) 

Henvisninger 

Forskrift:  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-490 

Tillegg for større bedrifter: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-27.-

mars-2020-nr.-490-til-lov-om-statlig-garantiordning-for-lan-til-sma-og-

mellomstore-bedrifter/id2696175/ 

Hjelpemidler 

Mal for lånesøknad under garantiordningen 

Spørsmål og svar hos Finans Norge: 

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/korona/lanegarantiordningen/
sporsmal-og-svar-om-lanegarantiordningen/  

Dokumentasj
on 

Lånesøknad med oppgave over kostnader som påløper de nærmeste 3 
månedene. 
For større bedrifter leveres i tillegg likviditetsplan for likviditetsbehov de neste 12 
månedene. 
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Gjennomføring: 

1 SMB-virksomheter kan søke lån med støtte i garantiordningen 

Garantiordningen gjelder virksomheter i Norge som sysselsetter inntil 250 personer, men også for 

større bedrifter. 

For små og mellomstore bedrifter (SMB) gjelder vilkår om at årlig omsetning ikke skal overskride  

50 mill. euro eller at årlig samlet balanse ikke er på mer enn 43 mill. euro (SMB-definisjon i EØS-

regelverk) på konsolidert nivå. Det vil si at rammene over gjelder morselskap i konsern.  

For større bedrifter (mere enn 250 ansatte) gjelder ikke vilkårene over. 

 

Det er også mulig for aktører innen næringseiendom å søke likviditetslån under denne ordningen. 
 

2 Løpende kostnader 

Lånet kan gå til å dekke driftsutgifter eller finansiering av investeringer. Driftsutgifter kan omfatte 

alle løpende utgifter, herunder utgifter til betjening av eksisterende gjeld (ikke førtidig innfrielse av 

eksisterende gjeld).  

Dersom formålet med lånet er finansiering av investeringer, skal banken vurdere informasjon fra 

lånesøker som dokumenterer at investeringene er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid. 

Betjening av lån på løpende investeringer kan medregnes i likviditetsbehovet. 

• Dokumenter og summer forfalte fakturaer og poster. Lage en oppstilling over løpende 

driftsutgifter for de nærmeste 3 månedene. 

• Summer forfalte poster og driftsutgifter, som samlet utgjør likviditetsbehovet. 

• Beskriv gjennomførte tiltak så langt for å bevare bedriften, sikre drift og sysselsetting.  

3 Årsaker til oppstått likviditetsbehov 

Redegjør i korte trekk for bortfall av ordinære inntekter som skyldes smitteverntiltakene i forbindelse 

med Covid-19. Disse kan deles i: 

• Forsinket ferdigstillelse og overlevering av bolig/fritidsbolig 

• Usolgte ferdigstilte leiligheter – markedssvikt 

• Kostnader ved mindre effektiv drift 

Suppler med en opplisting av utførte kostnadsreduserende tiltak for kommende 3 måneders periode. 

4 Lønnsomhet og marked 

Lånsøker skal være lønnsom under normale markedsomstendigheter. Underbygg dette ved eks.: 

• dokumentasjon av lønnsom drift ved regnskap for 2018 og 2019 

• beskrivelse av økonomien i din region/markedsområde 

• tildelt prosjektfinansiering kan bekrefter vurderinger av sunne prosjekter fra tiden før krisen 

• oversikt over løpende prosjekter med salgsgrad/inngåtte kontrakter før mars 2020 

For investeringer må det foreligge en likviditetsplan med kostnadsoppstilling/likviditetsbehov.  
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5 Dokumentasjon i søknaden 

Nødvendig dokumentasjon for lånesøknaden vil kunne avhenge av kundeforholdet til banken. Ta 

derfor kontakt med banken før du utarbeider søknaden. Aktuell dokumentasjon kan være: 

 

• Årsregnskap  

• Budsjett for 2020, ev. med kommentar om markedsutsikter som dette bygget på 

• Oppgave over ansatte, permitterte eller oppsagte som følge av Covid-19-krisen 

For større bedrifter leveres i tillegg: 

• Likviditetsplan som omfatter likviditetsbehov de neste 12 månedene 

 

5 Låneutmåling og løpetid 

Lånets øvre ramme er 50 millioner NOK for SMB, og kan ha løpetid på maksimalt 3 år. Hvis lånet gis 

som nedbetalingslån, vil det kunne være avdragsfritt i de første 12 månedene. 

For større bedrifter er lånerammen 150 millioner NOK. Disse betaler en høyere garantiprovisjon etter 

egne regler. 

Hvis bedriften er etablert 1. januar 2019 eller senere og lønnskostnader skal benyttes som 

beregningsgrunnlag, skal lånet ikke utgjøre mer enn bedriftens anslåtte lønnskostnader for de 2 

første driftsårene.  

 

 


