1 Ansökan om bidrag för bullerdämpande åtgärder

Bidrag utbetalas om åtgärderna genomförs inom
12 månader efter beviljat beslut.
Frågor förmedlas telefonnummer: 033-35 74 33

Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen
som underlag för information om ansökan om bullerdämpande åtgärder.
På boras.se kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för tekniska förvaltningen, och nås via e-post
tekniska@boras.se eller via tekniska förvaltningens IT-/ och GIS-samordnare genom Tekniska
förvaltningens växel 033-35 74 00.
Fastigheten tillhör:

Sökande

Åtgärd

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

Orgnr/Pnr:

Fastighetsbeteckning:

Telnr:

Namn:

Faxnr:

Adress:

E-post:

Postnr/Ort:

Planerad åtgärd
Tilläggsfönster

Antal

Fönsterbyte
Utbyte till ventilationsdon
med bullerfälla

Fönsterbyte:

Totalyta/kvm:

Ventilationsdon:

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att genomföra angivna åtgärder

Underskrift

Datum:

Ifylls av
Tekniska
förvaltningen

Tekniska förvaltningens
beslut

Beviljas
Beviljas ej

Underskrift

Tillstyrkes, datum

Underskrift av fastighetsägare:

Namnförtydlignade:

Godkänt bidragsunderlag
2

Total fönsteryta:

m á 1500 kr =

Antal ventilationsdon :

st

á 500 kr =

Summa bidragsunderlag:
Godkännes, datum

För utbetalning av bidrag krävs att ett intyg av bullerreducerande egenskaper för fösterkonstruktion
och ventilationsdon bifogas, till exempel produktblad.
OBS! Se baksidan för kvalifikationskrav.

Kvalifikationskrav
Villkor för att få bidrag är:
1. Att fastigheten omfattas av bullersaneringsplanen.
2. Att åtgärden får inte påbörjas innan bidragsbeslut fattats.
3. Att fönsterraden inom 15 meter mätt från körbanekant är berättigade av bidrag (gäller
endast centrumgator). Omfattning för villakvarter avgörs från fall till fall.
4. Att bullernivån efter åtgärd av fönster och ventilationsdon ej överstiger 40 dB(A), i
enlighet med kommunens planeringsmål.
5. Att fastighetsägaren själv ansvarar för ansökan om bygglov.
6. Att åtgärderna skall vara utförda inom 12 månader efter bidragsbeslutet.
Intyg om bullerreducerande egenskaper (Ra, tr*)
Ett intyg av fönsters och ventilationsdons bullerreducerande egenskaper (Ra, tr) bifogas med
ansökan. Detta kan vara i form av ett produktblad eller annan handling där bullerreduktions
egenskaperna tydligt framgår.
* Ra, tr = Reduktion för trafikbuller.

För att möjliggöra en rimlig tidplan för planering och genomförande av aktuella åtgärder
är det önskvärt att ägarna till prioriterade fastigheter snarast ansöker om bidrag.
Mer information
Frågor förmedlas på telefonnummer 033 - 35 74 33.
Mer information kan också hittas på Borås Stads hemsida: boras.se

