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Bidrag fö r bullerskyddså tgä rder
Gäller fr. o m 2015-01-01 och ersätter tidigare riktlinjer.

Fastighetsägare vid vissa särskilt hårt trafikerade kommunala gator i Växjö kan få
bidrag för fönsteråtgärder i bostadsrum, bygga bullerskärm vid befintlig uteplats eller
bullerplank utomhus. Bidrag kan enbart sökas för fastigheter utmed gator i befintlig
miljö och inte vid ny- eller ombyggnad. Bidraget betalas ut i efterhand.

Rätt till bidrag
Bidrag beviljas om samtliga följande villkor är uppfyllda:
•
•

Ljudnivån (dygnsekvivalent1) vid fasad överstiger eller är lika med 60 dBA
frifältsvärde2.
Den ekvivalenta ljudnivån inomhus i bostadsrum överstiger 30 dBA2 före åtgärd.

Eller om
•

Den maximala ljudnivån vid befintlig uteplats överstiger 70 dBA2.

Bidrag utbetalas inte om ljudkrav har ställts på fastigheten i samband med detaljplan
eller bygglov. Bidrag betalas inte heller ut för fastigheter byggda 1997 eller senare där
ljudkrav är ställda i Boverkets byggregler. Ett undantag är om det skett större
förändringar i trafiken (motsvarande en dubblering av trafikmängden) sedan 1997 då de
nationella riktvärdena för trafikbuller började gälla.
Bidrag utbetalas endast för lägenheter/bostäder som används för permanent boende.
Om fastigheten innehåller verksamheter kommer bidraget att reduceras för dessa.

Bidrag för fönsteråtgärder
Bidraget är avsett till fönsteråtgärder såsom byte av fönster, fönsterruta eller
kompletterande montering av tilläggsruta i bostadsrum. Bidraget per kvadratmeter
fönsterarea uppgår högst till det belopp som fastställs av tekniska nämnden och som
erbjuds vid ansökningstillfället. Se tabell. Fönsterarean mäts på insidan av fönstret.

Bidrag för luftdon
Bidrag för byte av uteluftdon (ventil) i bostadsrum är frivilligt att utnyttja.
Kontrollmätning görs normalt med luftdon i öppet läge, eller i läge som krävs för att
aktuella krav på luftflöde uppfylls. Om byte av luftdon inte görs så förutsätts befintlig
lösning klara krav på ljuddämpning. Bidrag per luftdon uppgår till högst det belopp som
fastställs av tekniska nämnden och som erbjuds vid ansökningstillfället. Se tabell.
1
2

Medelvärde över dygnet
Beräknas av trafikenheten enligt den Nordiska beräkningsmodellen
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Bidrag för bullerskärm
Bidrag per löpmeter för uppförande av bullerskärm vid befintlig uteplats uppgår till
högst det belopp som fastställs av tekniska nämnden och som erbjuds vid
ansökningstillfället. Bidrag kan erhållas för max 9 löpmeter. Se tabell.
Observera att fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om och bekosta eventuellt
bygglov hos stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun.

Bidrag för bullerplank
Om fastighetsägare som alternativ till fönsteråtgärder väljer att bygga ett bullerplank på
sin tomt beräknas bidragets storlek utifrån fönsterarean på de fönster i bostadsrum som
skyddas av planket. Bidraget uppgår till högst det belopp som fastställs av tekniska
nämnden och som erbjuds vid ansökningstillfället. Se tabell.
Observera att fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om och bekosta bygglov hos
stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun

Krav på åtgärderna
Ljudnivå inomhus ska efter åtgärd vara som högst 30 dBA ekvivalent nivå, samt 45 dBA
maximal nivå nattetid. Maximal ljudnivå vid uteplats ska efter åtgärd vara som högst 70
dBA. Besked om vilken dämpning som krävs för att klara riktvärdena ges i samband med
att bidraget preliminärt beviljas.
Innan bidrag betalas ut ska kontrollmätningar vara genomförda och godkända av
trafikenheten, tekniska förvaltningen. Fastighetsägaren ska också ha sänt in en kopia på
teknisk specifikation av åtgärderna samt avtal/faktura där det klart och tydligt framgår
kostnaden för bullerreduceringsåtgärden.
Om åtgärderna förändrar fasadens utseende exteriört ska bygglov sökas hos
stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun. Bygglov bekostas av fastighetsägaren.

