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Ansökan om bullerskyddsbidrag 

Ansökan skickas till: 

Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

Fastighet 
Ansökan avser fastigheten Diarienummer (ifylles av Uppsala kommun)

Fastighetsägare Telefon 

Adress Postnummer och ort 

E-post (återkoppling kan komma att ske via e-post) 

Undertecknad fastighetsägare ansöker om bidrag för följande bullerdämpande åtgärd/-er 

 Inomhus: Fönsteråtgärder 

 Inomhus: Byte av uteluftdon (ventiler) 

 Utomhus: Bullerplank som alternativ till fönsteråtgärder 

Till ansökan ska bifogas 

• Kopia på fastighetens fasadritning i skala 1:100 

• Planritning av våningsplan två för flerbostadshus eller samtliga för villor/radhus. 

Om planlösningarna i flerbostadshus skiljer sig åt på de olika våningarna ska detta anges. 

• Fotografi av utformningen på fastighetens fönster (typ av fönster) 

• Fotografi av ventilation (om bidrag för uteluftdon söks) 

• Fotografi av fasaden i sin helhet 

• Kopia på bygglov för bullerplank (om bidragsansökan gäller bullerplank)

Intyg om annan verksamhet än permanent boende (kryssa det alternativ som passar) 

 Härmed intygas att hela fastigheten endast används för permanent boende. 

 Härmed intygas att information om annan verksamhet än permanent boende i fastigheten bifogas ansökan om bullerskyddsbidrag. 

Intyg om ljudkrav (kryssa det alternativ som passar) 

Detaljplaner och bygglov som kan innehålla ljudkrav finns på www.uppsala.se 

 Härmed intygas att inga ljudkrav har ställts på fastigheten. 

 Härmed intygas att alla ljudkrav som har ställts på fastigheten bifogas ansökan om bullerskyddsbidrag. 

Intyg om andra bidragsansökningar (kryssa det alternativ som passar) 

 Härmed intygas att inga andra bidrag söks/kommer att sökas i samband med de åtgärder som ansökan avser. 

 Härmed intygas att information om andra bidrag som har sökts/kommer att sökas bifogas ansökan. 

Jag har tagit del av och godkänner Uppsala kommuns riktlinjer för bullerskyddsbidrag. 

Sökandens underskrift (ej nödvändigt om ansökan skickas in via e-post) 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter behandlas av Gatu- och 
samhällsmiljönämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. Ändamålet med behandlingen är att utreda bidragsansökan. Vi samlar in 
uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och rättslig grund för det är rättslig förpliktelse enligt Miljöbalken (1998:808). Uppgifterna sparas i enlighet 
med arkivlagen (1990:782). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr.
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