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Riktlinjer avseende musik utomhus sommartid inom 
Söderköpings stadskärna (maj tom september) 
Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-31, § 61 
 
 
LJUDSTÖRNINGAR 
Höga ljudnivåer, exempelvis från musik, kan skapa stora problem för närboende. Ostörd 
sömn är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Ljudnivån kan på grund av 
nöjeslivet ofta orsaka störningar. Störningar kommer dock inte enbart från 
musikanläggningar på restauranger, pubar, danslokaler och liknande utan även från all 
kringverksamhet, exempelvis från trafik och människor. Störningarna kan dels bero på att 
ljudet transporteras i luften samt att stomljud transporteras i den fastighet där ljudkällan 
finns. 
 
 
MILJÖBALKEN 
Störningar från musikljud kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Med 
olägenhet för människors hälsa avses ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.  
I miljöbalken finns krav på att verksamhetsutövaren kontinuerligt ska planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skada på människors hälsa och 
miljön. (2 kap, hänsynsreglerna samt 26 kap 19§). 
 
 
FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS ALLMÄNNA RÅD 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13), omfattar 
riktvärden för buller inne i bostäder för bedömning av olägenhet för människors hälsa.  
 
 
NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD 
Naturvårdsverkets allmänna råd (SNV RR 1978:5) är upphävda och ersatta av en 
övergångsvägledning till dess den vägledningen kommer 2015. Övergångsvägledningen 
anger vilka ljudnivåer som kan accepteras från olika verksamheter i samhället. 
 
 
Tillsammans ger Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets allmänna råd en god 
grund för att reglera vilka ljudnivåer som kan tillåtas från olika verksamheter, och vilka 
nivåer som därmed också bör tålas av omgivningen. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS RIKTLINJER 
 

1. Fredag och lördag får musik spelas utomhus fram till klockan 23.00.  
 
2. Söndag, måndag, onsdag och torsdag får musik spelas utomhus till klockan 22.00. 
 
3. Tisdag får enbart kanaldansen ha musik utomhus. Denna musik ska då sluta 

senast klockan 22.30. 
 
4. Angående uteserveringar inom Söderköpings stadskärna anges tider för nyttjande 

av dessa som längst till klockan 23:00 söndag-torsdag och till klockan 24:00 fredag 
och lördag. 

 
5. Undantag från tiderna kan efter skriftlig anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden, 

senast 1 vecka innan, medges vid speciella arrangemang inom staden (ex 
Hamnfest, Musikens dag, Söderköpings gästabud). 

 
6.  Vid risk för ljudstörning bör förstärkaranläggning vara försedd med någon typ av 

spärr som förhindrar att maxgränserna för ljudnivåer överskrids. 
Verksamhetsutövaren bör ta råd av ljudexpert för bra utformning och lämplig 
placering av utrustning.  

 
Riktvärden inomhus i närbelägna bostäder som enligt Folkhälsomyndigheten inte 
bör överstigas 

 - 30 dB(A) ekvivalent 
 - 45 dB(A) maximalt 
 Mätning inomhus sker i sovrum eller vardagsrum med stängda fönster. 
 

Riktvärden utomhus vid närbelägna bostäders fasad som enligt Naturvårdsverket 
inte bör överstigas 

 - 50 dB(A) mellan klockan 07:00-18:00 
 - 45 dB(A) mellan klockan 18:00-22:00 
 - 40 dB(A) mellan klockan 22:00-07:00 
 

7. Verksamhetsutövaren ska, enligt miljöbalkens kap 2 och kap 26 §19 kontinuerligt 
planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skada på 
människors hälsa och miljön. Detta kan t ex ske genom en fortlöpande kontroll av 
musikanläggningar och genom egna ljudnivåmätningar.  

 
 
Om befogade klagomål föranleder särskild tillsyn kommer timavgift att debiteras 
berörd verksamhet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige  
 
Vid överträdelser mot dessa riktlinjer kan Samhällsbyggnadsnämnden besluta om 
föreläggande med vite. 


