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§ 1 Inledning 
Trafik- och fastighetsnämnden ska med stöd av dessa regler lämna bidrag 
för bullerdämpande åtgärder för bostadshus. 

Bidrag lämnas enbart då bullret orsakas av trafik från vägar och gator där 
kommunen är väghållare. 

Syftet med bidraget är att sänka ljudnivåerna inomhus och/eller utomhus vid 
uteplats. 

§ 2 Bidrag 
Bidrag enligt dessa regler kan erhållas för 

• Fönsteråtgärder 
• Vissa fasadåtgärder 
• Lokal avskärmning på uteplats 

2.1 Fönsteråtgärder 
Bidrag kan utgå för 

• Komplettering av befintliga fönster med tillsatsruta 
• Byte av fönster 

Bidrag utgår enbart för fönster i rum mot och rum vinkelrätt mot bullerutsatt 
hussida. 

Den fönsteryta som beviljas bidrag för, får uppgå till maximalt 30 procent 
av den berörda hussidan. 

Förutsättningen för bidrag är att åtgärden ska leda till minskat buller 
inomhus. 

Bidrag utgår för hela kostnaden, dock maximalt 1 800 kronor per 
kvadratmeter fönsteryta. 

2.2 Fasadåtgärder 
Bidrag kan utgå för installation eller byte av friskluftsdon. 

Bidrag utgår enbart för friskluftsdon i rum mot och/eller vinkelrätt mot 
bullerutsatt hussida. 

Förutsättningen för bidrag är att åtgärden ska leda till minskat buller 
inomhus. 

Bidrag utgår för hela kostnaden, dock maximalt 700 kronor per 
friskluftsdon. 

2.3 Lokal avskärmning på uteplats 
Bidrag kan utgå för uppförande av lokal bullerskyddsskärm på uteplats, som 
inte kräver bygglov. 
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Bidrag utgår enbart för bullerskyddsskärm mot eller vinkelrätt mot den 
gata/väg som är upphov till bullerstörningen. 

Bidrag utgår inte om det på fastigheten redan finns en bullerskyddad 
uteplats. 
Bidrag lämnas inte för inglasning av balkonger. 

Bidrag utgår för hela kostnaden, dock maximalt 20 000 kronor per 
bullerskyddsskärm. 

§ 3 Kriterier för bidrag 
a) Bidrag kan beviljas fastighetsägare för bostadsfastighet belägen 

inom Sollentuna kommun. 
 

b) Bidrag utgår endast för en- och tvåbostadshus som används för 
permanent boende av fastighetsägaren. 
 

c) Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid den husfasad som vetter 
mot gatan/vägen ska vara 55 dBA ekvivalent nivå (frifältsvärde) 
eller högre enligt Sollentuna kommuns senaste 
bullerkartläggning eller annan av kommunen godtagbar 
bullerutredning. 
 

d) Bidrag utgår bara om den sökta åtgärden kan förväntas leda till 
lägre bullernivå. 
 

e) Bidrag utgår inte om bidrag tidigare erhållits från staten eller 
kommunen för den aktuella åtgärden.  
 

f) Bidrag utbetalas inte om ljudkrav har ställts på fastighetsägaren i 
samband med detaljplan eller bygglov. Bidrag betalas inte heller 
ut för bostäder byggda 1997 eller senare.  
 

g) Ansökan om bidrag söks av fastighetsägaren hos kommunen 
enligt kommunens anvisningar. 
 

h) Vid många eller kostsamma ansökningar förbehåller sig 
kommunen rätten att bevilja bidrag endast för de mest 
bullerstörda fastigheterna. 
 

i) Bidraget måste sökas och vara beviljat innan åtgärderna slutförts. 
 

j) För att erhålla bidrag måste åtgärderna vara slutförda och 
anmälda till kommunen ett år efter det att beslutet om bidrag 
meddelats. 
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k) Bidraget betalas ut i efterskott. 
 

§ 4 Tolkning och tillämpning 
Trafik- och fastighetsnämnden tolkar och tillämpar dessa regler. 
Om det finns särskilda skäl får nämnden besluta om undantag från 
kriterierna i § 3. 
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