Ansøgning til Støjpuljen
Nedenstående skal udfyldes bedst muligt,
og sendes på mail til:
bygningsfornyelse@tmf.kk.dk
Københavns Kommune
Afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning
og Byvedligehold
Område- og Bygningsfornyelse

Skriv ”Støjpulje - Adresse” i emnefeltet

1. Ejendommen
Beliggenhed (vejnavn og nummer)

Ejendomsnummer BBR

Andelsboligforening

Matrikel nummer (f.eks. VV 0162)

Ejerforening

Privat udlejning

Forenings-/ejernavn

CVR-nummer

Postadresse

E-mail

Andet

2. Ejendommens tilstand
Antal vinduer mod gade

Alder på eksisterende vinduer

Eksisterende vinduestype
Enkelt lag glas uden forsatsrude

3. Bilag

Enkelt lag glas med enkel forsatsrude

Enkelt lag glas med termoforsatsrude

Termorude

Bilag markeret med * skal vedhæftes ansøgningen. Evt. øvrige bilag kan vedhæftes, hvis de forefindes på nuværende tidspunkt.

*Foto af ejendommens facader
mod gade

*Foto af vinduesramme

*Facadetagning med markering af
vinduer der skal støjdæmpes

4. Byggestart
Ønsket byggestart (forventet)

Forventet budget (cirka)

5. Underskrift
Undertegnede ansøger erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte og at ingen af de arbejder, der er omfattet
af ombygningen er fysisk påbegyndt.

6. Information og vejledning
• Ovenstående udfyldes med generelle informationer om ejendommen. Ejendoms- og matrikelnummer kan findes i BBR på www.ois.dk.
• Antal vinduer angives som hele vinduer og ikke ruder, altså vil et dannebrogsvindue tælle som ét vindue og ikke fire. Alderen kan i termoruder oftest findes trykt på den indvendige metalkant i ruden.
• Billeder af vinduerne bør tages så typen af vindue og dets stand kan bedømmes.
• Information om byggestart og budgettet skal kun udfyldes hvis muligt.
• Støtten dækker 1/3 af det samlede projekt dog maksimeret i forhold til ejendommens SAVE-værdi. Se forklaringen på byfornyelsesportalen.kk.dk.
• Der kan ikke opnås støtte til allerede fysisk igangsatte byggearbejder eller allerede udførte byggearbejder.
• De ansøgte byggearbejder må ikke igangsættes, før ansøger har modtaget endeligt tilsagn om støtte fra Byfornyelsen.
• Virker de interaktive felter i din nuværende pdf-viewer ikke, kan du ex. gratis downloade Adobe Acrobat Reader og udfylde skemaet.
Alternativ kan du udskrive skemaet og udfylde det i hånden. Udfylder du skemaet i hånden skal du scanne eller fotografere ansøgningen sende den til os digitalt sammen med
de andre oplysninger vi har behov for.

