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DEFINITION AF EN STØJPULJE

• Økonomisk tilskud til boligejere, der vil gøre noget ved støj fra trafik ved eller i boligen

• Støjisolering af boliger med udskiftning af vinduer, friskluftventiler, lette facader etc.

• Etablering af individuelle støjhegn ved boligen

• Etablering af støjskærme i sammenhængende forløb



HVAD ER EGENTLIG FORMÅLET?

• At reducere antallet af støjbelastede 
boliger

• At reducere støjens negative 
helbredseffekter

• At reducere de støjgener, som beboere 
oplever

• At øge boligernes værdi

• Glade politikere

• Glade borgere

• ”Så gør vi da noget”



PRIORITERING AF RESSOURCERNE?

• De mest støjbelastede boliger i kommunen først

• Enkeltboliger/ejendomme efter støjbelastning

• Udvalgte områder eller vejstrækninger 

• Først til mølle

• Alle kan søge indtil kassen er tom

• Alle over en vis grænse kan få tilskud indtil kassen 
er tom

• Problem: Hvornår er kassen tom?

• Aktuelle vejprojekter, der medfører øget trafik







STØJKORTLÆGNING





HVAD KOSTER DET?

• Udskiftning af ruderne kan være tilstrækkeligt, hvis vinduet er solidt og i god stand. Typisk pris kan være 
3.000 – 4.000 kr. pr. vindue. Støjen dæmpes normalt 3 – 5 dB.

• Udskiftning af hele vinduet kan være nødvendigt, hvis der er behov for mere effektiv støjisolering. Typisk 
pris kan være 7.000 – 10.000 kr. pr. vindue. Støjen dæmpes normalt 5 – 8 dB. Hvis det gamle vindue er 
dårligt, kan effekten være væsentligt større.

• Montering af indvendige forsatsruder kan være en god løsning, hvis de eksisterende vinduer ønskes 
bevaret og er i god stand. Typisk pris kan være 4.000 – 5.000 kr. pr. vindue. Støjen kan blive dæmpet 
med op til 10 dB. 

• Udskiftning af friskluftventiler til typer, der dæmper støj. Typisk pris kan være 1.000 kr. pr. rum. Støjen fra 
en lyddæmpet ventil kan være 10 - 15 dB mindre end støjen fra en almindelig klapventil. 

I en støjpulje, kan der med fordel sættes et loft for tilskudsandel (fx 50 % eller 75%) og et max beløb fx 
25.000 kr. eller 40.000 kr.



BUDGETMODEL FOR EN PULJE TIL STØJISOLERING
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Over 72 18 Over 72 18 20 4 4 18.000    64.800     

71 - 72 17 Over 71 35 20 3 7 18.000    126.000   

70 - 71 21 Over 70 56 20 4 11 18.000    201.600   

69 - 70 36 Over 69 92 20 7 18 18.000    331.200   

68 - 69 84 Over 68 176 20 17 35 18.000    633.600   

67 - 68 98 Over 67 274 10 10 45 18.000    810.000   

66 - 67 151 Over 66 425 10 15 60 18.000    1.081.800 

65 - 66 133 Over 65 558 10 13 73 18.000    1.321.200 

64 - 65 169 Over 64 727 10 17 90 18.000    1.625.400 

63 - 64 198 Over 63 925 10 20 110 18.000    1.981.800 

Baseret på 50% tilskud, max. tilskud på 25.000 kr.



HVAD KAN VÆRE OMFATTET?

• Udskiftning af almindelige ruder i vinduer 
(og evt. døre) til lydruder

• Udskiftning af hele vinduer til mere 
lydisolerende typer med lydruder

• Anvendelse af indvendige forsatsruder

• Udskiftning af friskluftsventiler til 
lydisolerende typer.

• Lette facader?

• Altaninddækning?

Kilde: SBI-anvisning 244



STØJSKÆRME?



STØJHEGN?



STØJSKÆRM/STØJHEGN



LYDSKODDE



ALTANER



• Tilskud til en del af udgifterne, fx. 50 %

• Der skal være et behov for forbedringer og der skal kunne opnås en mærkbar virkning

• Målet er at overholde Bygningsreglementets krav til nye boliger

• Støjkonsulenten betales af kommunen

• Boligejeren står for arbejdet

• Fortrinsvis forbedring af vinduer og friskluftventiler

• Tilskuddet er skattefrit!

TILSKUD TIL STØJISOLERING - PRINCIPPER



• Fase 1: Puljen offentliggøres og igangsættes

• Fase 2: Støjkonsulent besigtiger boligen

• Fase 3: Boligejer indhenter tilbud hos håndværkere

• Fase 4: Støjkonsulent vurderer tilbud

• Fase 5: Tilsagn om støtte

• Fase 5: Boligejer lader arbejdet udføre

• Fase 6: Støjkonsulent kontrollerer det udførte arbejde

• Fase 7: Tilskud udbetales

TILSKUD TIL STØJISOLERING - KØREPLAN



TILSKUD TIL STØJISOLERING - TIDSPLAN

Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Forberedelse

Offentliggørelse og information

Genemførelse af støjisoleringen

Kontrol og udbetaling af tilskud

Information
på hjemmeside

Sidste frist
for tilmelding

Sidste frist
for boligejers
ansøgning 
om tilskud

Sidste frist
for 
færdigmelding

Sidste frist
for indsendelse
af betalte
håndværkerregninger



ERFARINGER

• Administration af ordningen - Støjkonsulentens rolle

• Hvor meget sikkerhed skal der være for, at de rette løsninger anvendes? 

• Hvis pengene skal bruges, så er der brug for at opsøge mulige ”kunder”

• Boligejer skal være projektejer

• Ofte meget stor tilfredshed hos boligejere, der har fået mærkbar støjisolering

• Håndværkere kan være tidskrævende!


