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Bakgrund
Bygg- och miljönämnden handlägger årligen ett antal yttranden och remisser gällande
ansökningar om serveringstillstånd eller utökade serveringstillstånd, uteserveringar,
offentliga danstillställningar, utomhuskonserter med mera. Nöjesarrangemang och liknande
verksamheter kan i vissa fall vara störande för närboende. Lokala riktlinjer för att motverka
störningar i möjligaste mån säkrar en snabb, effektiv och rättvis bedömning av remisserna.
Riktlinjerna kan tillämpas i tillsynsärenden.
För att skydda publiken från hörselskador anger samtliga riktlinjer att ljudnivån där publiken
vistas inte får överskrida riktvärdena i Folkhälsomyndighetens författningssamling,
FoHMFS 2014:15, allmänna råd om höga ljudnivåer och FoHMFS 2014:13, allmänna råd
om buller inomhus.
Vid bedömningen av vad som är acceptabel olägenhet för omkringboende har hänsyn tagits
till om störningen är långvarig och ofta återkommande eller av tillfällig natur. Begränsningar
i tid och antal tillställningar per plats bygger på denna bedömning.
Restauranger och andra livsmedelsverksamheter kan ansöka om att ha uteservering året
runt, det vill säga både under sommarsäsong (1 april – 30 september) och vintersäsong (1
oktober – 31 mars). Ansökan görs hos Polisen.

Riktlinjer för olika typer av arrangemang
Uteserveringar
Liten risk för störningar
Uppenbar risk för störningar

fram till kl. 01.30
som längst fram till kl. 24.00

Högtalarförstärkt musik bör endast förekomma i begränsad omfattning på uteserveringen.
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Dans inomhus
Liten risk för störningar
Risk för störningar

fram till kl. 05.00
som längst fram till kl. 03.00

Ljudnivån från musik i danslokalen bör inte överstiga 100 dBA (Leq) respektive 115 dBA
(max) i lokaler dit vuxna har tillträde (det vill säga dit barn under 13 års ålder inte har
tillträde)
Ljudnivån från musik i danslokalen bör inte överstiga 97 dBA (Leq) respektive 110 dBA
(max) i lokaler dit både barn och vuxna har tillträde.
Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, så kallade
knattediskotek och liknande. Där bör den ekvivalenta A-vägda ljudnivån inte överstiga 90
dB.
Ljudnivån i omkringliggande bostäder, från musikanläggningen, bör understiga 25 dBA
(Leq).
Tillfälliga utomhuskonserter, utomhusteatrar och liknande
Platser med enstaka arrangemang under ett år
Platser med återkommande arrangemang under ett år

fram till kl. 01.00
fram till kl. 24.00

Högst ett arrangemang varannan vecka bör tillåtas under kvälls- och nattetid. Vissa
undantag kan göras från detta, då det rör sig om arrangemang på platser speciellt utformade
för konserter och liknande. Med kvällstid menas kl. 18 – 22 och nattetid kl. 22 – 07.
Arrangören bör informera boende i området innan arrangemanget äger rum.
Ljudnivån från musik på konsertområdet bör inte överstiga 100 dBA (Leq) respektive 115
dBA (max) på platser dit vuxna har tillträde (det vill säga dit barn under 13 års ålder inte har
tillträde).
Ljudnivån från musik på konsertområdet bör inte överstiga 97 dBA (Leq) respektive 110
dBA (max) på platser dit både barn och vuxna har tillträde.
Särskild hänsyn ska tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn. Där bör den
ekvivalenta A-vägda ljudnivån inte överstiga 90 dB.
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