
Erfaringer fra Køge kommunes støjpulje

Basisinformationer

• Periode: Der blev givet anlægsbevilling i dec. 2016

• Budget og støtteprocent: Samlet bevilling på 9 mio. dkk

• Støtteberettigede tiltag: Støjskærme og pulje til vinduer

• Status: 50 % medfinansiering til støjskærme tilbydes boligejere på 
politisk prioriteret liste.

• Formidling/markedsføring af pulje: Kommunen er opsøgende i 
forhold til en prioriteret liste.



Baggrund og design

• Hvilke udfordringer er baggrund for støjpuljen?
• Øget byvækst med beregnet fremskrivning af trafikken i Køge by.

• Hvordan kom I fra idé til beslutning?
• Det var et politisk ønske at tilgodese beboere, der blev påvirket af 

trafikudviklingen.

• Hvad kan man få støtte til? 
• 50 % medfinansiering til etablering af støjskærme/pulje til vinduer og hjælp til 

at oprette støjlav.

• Kriterier for at få støtte /tilskudsregler:
• En politisk prioritering besluttet på byrådsniveau.



Hvad har virket godt/gode erfaringer

• Forudgående analyser og viden
• Et stort og grundigt analyse- samt prioriteringsarbejde, der er politisk forankret.

• Sagsbehandling/administration
• Der er brugt rigtigt mange administrationstimer

• Interesse fra målgruppe
• En vedholdende og aktiv beboergruppe følger arbejdet.

• Udvælgelse af projektet.
• Den lange politiske udvælgelsesproces har givet arbejdsro for administrationen

• Politisk håndtering
• Politisk har processen være lang og udvælgelsen af strækninger har været foretaget af flere 

omgange. Der har været politisk enighed om projektet.

• Rådgivning
• Der er blevet trukket på både støj- og juridisk rådgivning



Hvad har voldt problemer/været svært?

• Interesse fra målgruppe
• Ildsjælene har ikke kunne få resten med i Boligforeningen, i ejerforeningen og 

vi prøver nu i parcelhusene.

• Prisen for den enkelte ejer/beboer er meget afgørende.

• Mange mener at det må være kommunens problem at afhjælpe støjen.

• Rådgivning
• Der er stor skepsis hos brugergruppen til både kommunen og rådgiverne ift.  

Priser på tiltag samt til de kommunale beslutningsprocesser 



Væsentlige støjpulje dokumenter

• Har I forslag til dokumenter som vi må inkludere i en 
materialesamling som uddeles på dagen?

Artikel ”Model for beregning af trafikstøj i Køge”

• https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-
referater/11111111-1111-1111-1111-111111111111/26B5FF50-
236E-452D-83F7-BB57F9856B57.aspx?agendaid=e862da18-b918-
49f5-a2c0-14ce150ee063#section289

Link til dokumenter der ligger på Jeres hjemmeside:

• Anlægsbevilling til trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen:

• LINK til bevilling

https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/11111111-1111-1111-1111-111111111111/26B5FF50-236E-452D-83F7-BB57F9856B57.aspx?agendaid=e862da18-b918-49f5-a2c0-14ce150ee063#section289

