
Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning:  ____________________________________________ Byggår: ___________

Adress och postadress:  _____________________________________________________________

Fastighetsägare: ___________________________________________________________________

Adress till fastighetsägare: __________________________________________________________

Epostadress: __________________________________________ Tel.nr: _____________________

Typ av hus:  Enfamiljshus                 Flerfamiljshus            Antal boende i huset: ________________

Vilka kända bulleråtgärder har gjorts för fastigheten? _____________________________________

________________________________________________________________________________

Fyll i hur många fönster huset har och hur stora fönstrena är

Vänster gavel sett från vägen

Antal fönster Fönsterstorlek 2-eller 3-glasfönster?

Sidan mot vägen

Antal fönster Fönsterstorlek 2-eller 3-glasfönster?

Höger gavel sett från vägen

Antal fönster Fönsterstorlek 2-eller 3-glasfönster?

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat i den här intresseanmälan är korrekta. 

Ort och datum:___________________________________________________

Underskrift:_____________________________________________________

Namnförtydligande:_______________________________________________

Intresseanmälan - Bidrag till fönsteråtgärder
Skickas till stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se eller
Stadsbyggnadskontoret
Gatuavdelningen
851 85 SUNDSVALL



Gör så här:

1. Fyll i blanketten för intresseanmälan.

2. Skicka in den ifyllda blanketten till stadsbyggnadskontoret, senast den 30 november för att 
söka bidrag till nästkommande år.

Vad händer sedan?

3. När intresseanmälningarna har inkommit till stadsbyggnadskontoret sker en prioritering av de 
inkomna ansökningarna utifrån beräknade bullernivåer.

4. Därefter kontaktas respektive fastighetsägare av gatuavdelningen som kommer att utföra mät-
ningar i fastigheten. Detta görs för att avgöra hur mycket dämpning som krävs för att klara 
riktvärderna. Då kan ni också få råd och tips om åtgärder av andra eventuella brister i fasa-
den, t.ex. tilluftsventiler, som kan bidra till att buller tränger in.

5. Efter mätningarna är slutförda skickas resultatet av mätningarna ut, samt om fastighetsägaren 
är berättigad att få bidrag eller ej. Med det utskicket följer också ett avtal samt information 
om hur ni går till väga fortsättningsvis. 

6. Utifrån kommunens rekommendationer som grund gör ni som fastighetsägare en upphandling 
av en lämplig entreprenör som kan utföra arbetet.

7. När arbetet är slutfört ska en kontrollmätning utföras för att åtgärden ska bli godkänd. Fastig-
hetsägaren tar kontakt med kommunen och bokar in en tid för kontrollmätning. När kontroll-
mätningen är genomförd och godkänd skickar stadsbyggnadskontoret ut en bidragsansökan 
som ska fyllas i och skickas åter tillsammans med underskrivna avtal.

8. När avtal och ansökan om bidrag har inkommit till stadsbyggnadskontoret och kontrollmät-
ningen är godkänd kommer det bidrag ni har bedömts vara berättigad till att betalas ut till er.

Bidragets storlek

Bidrag lämnas i första hand till fönsterbyte med 3000 kr/kvm fönsteryta

Karmyttermått gäller som ytmått och bidraget inkluderar mervärdesskatt.



 
 
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Du har rätt 
att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära 
rättelse, överföring, begäran att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära 
redigering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via 
www.sundsvall.se/Personuppgifter. Där hittar du även kontaktuppgifter till vårt 
Dataskyddsombud. Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen telefon 08-657 61 00. Se även 
www.datainspektionen.se/kontakta-oss 

Kommunen behöver registrera dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. 

 

 

http://www.sundsvall.se/Personuppgifter
http://www.datainspektionen.se/kontakta-oss
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