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Lokala riktlinjer för ljudnivåer från 
offentliga tillställningar 

Sammanfattning 
Syftet med lokala riktlinjer för ljudnivåer från offentliga tillställningar är att minimera ris-
ken att olägenhet för människors hälsa uppstår p.g.a. höga ljudnivåer från offentliga till-
ställningar. Exempel på offentliga tillställningar är: krogar, diskotek, uteserveringar, kon-
serter och evenemang utom- och inomhus samt liknande verksamheter. Riktlinjerna är 
även ett redskap för att underlätta tillsynsarbetet för kommunens tjänstemän samt att tyd-
liggöra vad som gäller för verksamhetsutövarna i kommunen. 

Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) om buller inomhus bör ett riktvärde 
på 25 dBA ekvivalent ljudnivå, d.v.s. ljudmedelvärdet under en viss period, tillämpas i 
bostäder för att bedöma om ljud från musikanläggningar orsakar olägenhet för människors 
hälsa. För annat ljud, som då också innefattar exempelvis buller från verksamhetens gäster 
i och utanför lokalen, är riktvärdet 30 dBA ekvivalent ljudnivå enligt samma allmänna råd. 
 
Ljudnivån inomhus dämpas av husets fasad. Oftast är det fönstren som är avgörande för 
hur stor fasadreduktionen är. Enligt Boverket kan normala 2- eller 3-glasfönster med väl 
fungerande tätningslister och god tätning mellan karm och vägg ge 25-30 dBA dämpning i 
genomsnitt. Högre fasadreduktion kräver speciella lösningar. Fasadreduktionen fungerar 
bättre för höga frekvenser än för låga. Ventilationsanordningar har även betydelse för re-
duktionen av ljudnivån och bör beaktas så att de varken släpper ut eller in oönskat ljud.  
 
I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:7) om höga ljudnivåer står det att verksam-
hetsutövaren har skyldighet att se till att ljudnivån inte överstiger de fastställda riktvärdena 
i lokaler eller på platser - såväl inomhus som utomhus - där hög musik spelas. 
 
I lokaler/platser dit barn under 13 år inte har tillträde bör den ekvivalenta ljudnivån inte 
överstiga 100 dBA och den maximala ljudnivån inte överstiga 115 dBA. Barn och ungdo-
mar är extra känsliga för höga ljudnivåer så för lokaler/platser dit barn och ungdomar har 
tillträde bör inte den ekvivalenta ljudnivån överstiga 97 dBA och den maximala ljudnivån 
inte överstiga 110 dBA. När arrangemangen är riktade till barn bör en ljudnivå under 90 
dBA alltid eftersträvas. Se tabell 1 Ljudnivåer i lokaler/platser. 
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Tabell 1: Ljudnivåer i lokaler/platser 
Lokal/plats Maximal ljudnivå (dBA) Ekvivalent ljudnivå (dBA) 
Lokaler/platser dit barn < 13 
inte har tillträde 

 
115 

 
100 

Lokaler/platser dit både barn 
och vuxna har tillträde 

 
110 

 
97 

Arrangemang när det 
finns/befaras finnas barn på 
området 

 
- 

 
90 

 

Om en verksamhet inte klarar av Socialstyrelsens råd gällande ljudnivåer har plan- och 
miljönämnden med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) rätt att förelägga ansvarig verk-
samhetsutövare att vidta lämpliga åtgärder för att försäkra att riktvärdena för ljudnivåer 
inte överskrids. För tillsynsarbetet har plan- och miljönämnden rätt att ta ut en avgift. 

Riktlinjer 

Bostäder 
Plan- och miljönämnden bedömer att en bostad med normal fasad kan antas reducera bul-
lernivån med 25-30 dBA.  

Verksamheter och lokaler 
Grundprincipen är att hitta en plats eller lokal som passar den verksamhet som är tänkt att 
bedrivas. Om inte platsen/lokalen kan uppfylla de krav som finns angående ljudnivåer 
måste antingen arrangemanget ändras eller åtgärder vidtas så att de riktvärden som finns 
efterföljs. För att klara Socialstyrelsens riktvärde på 25 dBA ekvivalent ljudnivå i bostäder 
ska ljudnivån från verksamhetens musik samt ljud från gästerna inte överskrida 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad under pågående verksamhet/arrangemang. Om så inte 
sker kan plan- och miljönämnden förelägga verksamheten att vidta försiktighetsmått.  

Uteserveringar och innergårdar 
Musik får spelas utomhus på uteserveringar och innergårdar mellan kl. 10.00 och 22.00 
samtliga dagar under förutsättningen att ljudnivån från musik samt ljud från gästerna inte 
överskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad under pågående verksamhet. 
Mellan kl. 22.00 och 02.00 får ljudnivån från musik inte överskrida 40 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsfasad under pågående verksamhet. Mellan kl. 02.00 och 10.00 får inte 
musik spelas på uteserveringar och innergårdar. 

Restauranger, diskotek och liknande 
För lokaler som spelar musik ska ljudnivån från verksamhetens musik samt ljud från gäs-
terna inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad under pågående verk-
samhet. Dörrar och fönster ska hållas stängda under pågåendeverksamhet.  
 
I det fall en lokal håller fönster och/eller dörrar öppna mellan 22.00 och 02.00 får ljudnivån 
från musik inte överskrida 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad under pågående 
verksamhet. Mellan kl. 02.00 och 10.00 ska dörrar och fönster hållas stängda om musikun-
derhållning fortfarande pågår. 

Tillfälliga arrangemang 
Tillfälliga musikarrangemang utomhus som tillexempel en konsert, teaterföreställningar, 
filmvisningar och liknande accepteras vid enstaka tillfällen. Musik får spelas utomhus fram 
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till kl. 23.00 söndag till torsdag och fram till kl. 02.00 fredag, lördag samt dag före helg-
dag. Efter dessa klockslag accepteras musik endast om musikljudet inte överstiger 40 dBA 
vid bostadsfasad. 
 
Tabell 2: Sammanställning av riktlinjer för ljudnivåer 
 Verksamhet Tider Ekvivalent ljudnivå 

(dBA) 
Uteserveringar och innegårdar 10.00 - 22.00 55 dBA 
 22.00 - 02.00 40 dBA 
 02.00 - 10.00 (Ingen musik spelas) 
   
Restauranger, diskotek och 
liknade 

(Under pågående verksamhet) 55 dBA 

 
 

22.00 - 02.00 
(fönster/dörrar öppna) 

40 dBA 

 02.00 - 10.00 
(fönster/dörrar får inte vara 

öppna om musikunderhållning 
pågår) 

 
- 

   
Tillfälliga arrangemang 
 

söndag – torsdag kl. 23:00 - 

 Fredag, lördag och dag före 
helgdag kl. 02:00 

- 

 Efter kl. 23:00 söndag – tors-
dag och kl. 02:00 fredag, lör-

dag och dag före heldag 

40 dBA 

   
 

Information till närboende 
Vid större arrangemang ska de närboende informeras. Informationen ska ske på ett tydligt 
sätt, ges ut i god tid samt innehålla vilka åtgärder som vidtagits för att arrangemanget inte 
kommer att påverka närboendes hälsa samt vem man kan kontakta om man känner sig 
störd under arrangemanget. 

Klagomål 
Vid eventuella klagomål på verksamheter, som inte bedöms som obefogade eller tillfälliga 
har plan- och miljönämnden möjlighet att ställa andra krav utöver gällande riktlinjer. Plan- 
och miljönämnden gör en individuell bedömning i varje nytt ärende och beroende på rikt-
linjerna samt de platsspecifika förhållandena runt verksamheten. För att förebygga att kla-
gomål uppstår bör dock ovanstående riktlinjer, Socialstyrelsens allmänna råd samt gällande 
lagstiftning alltid efterföljas. 

Avsteg från riktlinjerna 
Avsteg från riktlinjerna kan medges i enstaka fall av plan- och miljönämnden. 
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