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§ 118 Dnr 118 BN 
 
BN 2022/411 Beslut om riktlinje för buller från musikljud utomhus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  anta Borgholms kommuns riktlinje för buller från musikljud utomhus. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog 2015 en policy för att minimera buller- och ljudstörning-
ar. Denna policy innehåller en sammanfattning av olika riktvärden som finns för 
ljudstörningar av olika slag. För att underlätta hanteringen av klagomål har dåva-
rande Samhällsbyggnadsnämnden och nuvarande Miljö- och byggnadsnämnden 
antagit riktlinjer som tillägg till policydokumentet. Tilläggen till policyn innehåller 
tidsbegränsningar för när musik får spelas utomhus respektive inomhus.  

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-04 § 85 att ge för-
valtningen i uppdrag att se över samtliga dokument som avser buller, att undersöka 
möjligheten att samla information som avser om buller i de allmänna lokala ord-
ningsföreskrifterna för Borgholms kommun och att se över den information som av-
ser buller som finns på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-05-04 § 85. 

Policy för att minimera buller- och ljudstörningar KF 2015-04-18 § 82. 

Bedömning 
De framtagna dokumenten behöver ses över och uppdateras för att säkerställa att 
de innehåller relevant information och aktuella hänvisningar. Det har visat sig vara 
svårt att genomföra tillräckligt störningsminskande åtgärder. För att minska stör-
ningen för närboende bedöms det som nödvändigt att ha en riktlinje som berör bul-
ler från musikljud i form av högtalarmusik och liveframträdanden utomhus.  

Dagens sammanträde 
Ordförande lyfter att i och med att det i nuläget inte finns någon gällande riktlinje i 
Borgholms kommun gällande buller från musikljud utomhus så ser man att det finns 
ett behov av att miljö- och byggnadsnämnden antar en sådan riktlinje inför somma-
ren. 

Då det inte går att förbjuda helt att musik spelas efter vissa tidpunkter så vore ett 
system där ljudnivåerna regleras efter tider och decibel enligt följande att föredra: 
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”Borgholms kommuns riktlinje för buller från musikljud utomhus 
 
I det dagliga arbetet kan det vara svårt att mäta ljudnivån inne i grannarnas bostä-
der. För att underlätta tillsyn har Borgholms kommun tagit fram riktlinjer för musikljud 
utomhus. Riktlinjerna förebygger de flesta störningar om de följs, men Folkhälso-
myndighetens riktvärden om buller inomhus används alltid om ett ärende behöver 
utredas inne i någons bostad. 

Riktlinjerna är anpassade för att mäta den totala ljudnivån direkt utanför bostad eller 
annan känslig verksamhet, vid situationer där musik är en del av ljudet. De är be-
räknade utifrån att en fasad dämpar ljud med 25-30 dBA och att acceptansen för 
störningar minskar senare på dygnet. 

Borgholms kommuns riktlinjer för buller från musikljud utomhus (direkt utanför bo-
stad) 

07.00 - 23.00 LAeq 65dB 

23.00 - 01.00 LAeq 60dB 

01.00 - 07.00 LAeq 55dB 

LAeq = bullervärdena för ekvivalent ljudnivå, 
dB = decibel, används för att beskriva ljudnivå, elektrisk signalstyrka och digitala signaler. 

DJ och livemusik på uteserveringar nära bostäder är generellt olämpligt efter kl. 
23.00, då endast lågmäld bakgrundsmusik bör förekomma.” 

Yrkande 
Torbjörn Nilsson (SD) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) och Stefan 
Bergman (FÖL) yrkar bifall till att anta riktlinjer för buller från musikljud utomhus i 
Borgholms kommun. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Beslut skickas till miljö- och byggchefen. 
Beslut skickas till miljö- och byggnadsavdelningen. 
Beslut skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
______________  
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