
 

 
 

 
Sjekkliste til bruk ved søknad om likviditetslån pga. koronasituasjonen 
 

27. mars 2020 
 

 
Bakgrunn for sjekklisten 
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. 
Rammen på 50 milliarder kroner vil bli fordelt mellom bankene basert på markedsandelen deres i SMB-
markedet utenom næringseiendom. Garantien gjelder for lån innvilget av finansforetak før 1. juni 2020. 
 
Loven ble vedtatt 23. mars og forskriften ble vedtatt 27. mars med umiddelbar ikrafttredelse.  
 
Byggevareindustriens forening har laget en sjekkliste vi tror kan være nyttig i forberedelse av en 
eventuell likviditetssøknad pga. koronasituasjonen, men vi anbefaler også å se nærmere på forskriften 
som en finner her. 
 
https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/forskrifter/id1758/  
 

1. SMB-virksomheter kan søke lån med støtte i garantiordningen 
Virksomheter med færre enn 250 ansatte eller en omsetning lavere enn 50 mill Euro kan søke.  

Mor og datterselskap kan bli betraktet som en virksomhet i EØS forstand. SMB defineres etter 
følgende vedlegg: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/1bdef920d6cc4245b2e09a5902cb4374/vedlegg1.pdf. 
Ved beregning av beløpsgrensene skal 9,8511 kroner per euro legges til grunn. 

Kun normalt lønnsomme bedrifter kan søke, se § 4 og § 5 i forskriften.  

• Er bedriften i målgruppen av garantiordningen? 

2. Hva skal lånet dekke? 
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. 

Hovedårsaken til likviditetsmangelen er direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet. 

• Er likviditetsmangelen pga. Covid-19?  
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Eksempler på at den akutte likviditetsmangelen skyldes Covid-19 kan være: 
o Kansellerte kontrakter – betalingsproblemer hos kunde 
o Svikt i salg og etterspørsel 
o Utsatt fremdrift og oppgjør pga. manglende arbeidskraft (sykdom, karantene, lokalt smittevern 

forhindrer arbeidsreise o.l.) 
o Manglende vareleveranser pga. sykdom, karantene, lokalt smittevern forhindrer arbeidsreise 

ved råvareleveranser o.l. 
o Økte kostnader i form av økt renhold, flere brakker o.l 
o Forserte fakturaer  
o Ekstraordinære valutakostnader for byggevarer 
o Investeringer som må betjenes eller som er nødvendig for fremtidig drift 
 

• Vurder om bedriften har gjort alle aktuelle tiltak for å bedre likviditeten  

Eksempler til tiltak for å bedre likviditet og redusere kostnader kan være  
o Gjennomført smittetiltak i bedriften 
o Nyttiggjort seg av utsatte frister for innbetalinger av ulike avgifter (koronatiltak fra 

myndighetene) 
o Utsatt planlagte investeringer 
o Kansellert/utsatt utbytte 
o Gjennomført permitteringer  
o Forhandlet lønnsreduksjoner/utsettelser 
o Forhandlet avtaler med leverandører og kunder 
o Øvrige kutt av kostnader (kantine, biler, sosiale tiltak, markedsaktiviteter o.a) 

3. Hva skal legges ved en søknad? 
Dersom bedriften i målgruppen av garantiordningen og likviditetsproblemene er pga Covid-19, kan 
bedriften søke om likviditetslån under garantiordningen.  

Vi anbefaler deg å ta kontakt med banken for en høre om de ønsker søknaden på et eget skjema og 
hvilke forhold du bør ta hensyn til.  

Aktuell dokumentasjon kan da være: 

• Dokumentasjon på at likviditetsmangelen skyldes Covid-19  
• Likviditetsplan som skal omfatte likviditetsbehovet knyttet både til drift og investeringer 
• Årsberetning, oppgave over antall ansatte 
• Årsregnskap for 2018 og 2019 (om dette foreligger) for dok. av lønnskostnader og tidl. lønnsomhet  
• Budsjett for 2020 om dette er vedtatt 
• Revisorerklæring om fortsatt drift 

4. Lånets størrelse, varighet og nedbetaling 
• Lånet kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 (evt. 2018), inkl. sosiale 

avgifter og kostnader til innleid personell, eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019 (evt. 2018) 
• Lånets øvre ramme er 50 millioner NOK 
• Løpetiden er maksimalt 3 år 
• Lån kan gis med avdragsfrihet i opptil 12 måneder  


