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Inledning

För att underlätta för verksamheter som vill starta och bedriva en ljudalstrande
kulturverksamhet i kulturljudzonen i Sofielunds verksamhetsområde har Malmö stad
tagit fram denna vägledning. Syftet med vägledningen är att hjälpa verksamheter
hantera kulturbullerfrågorna och minska risken för störning och framtida klagomål,
samt att öka förståelsen för att det är verksamhetsutövaren som behöver visa att det
går att bedriva önskad kulturverksamhet enligt aktuell lagstiftning.
25 dBA ekvivalent ljudnivå ska inte överskridas inomhus i närliggande bostäder
Kulturljudzonen innebär ingen friskrivning från att följa nationella regelverk för buller.
En utmaning när det gäller genomförandet av ljudalstrande kulturverksamheter är att
boende i närområdet kan störas. Kulturljudzonen i planprogrammet för Sofielunds
verksamhetsområde säkerställer därför att ett avstånd på cirka 100 meter hålls till
närmaste bostadshus, vilket underlättar för genomförande av ljudalstrande
kulturverksamheter. Men det är fortsatt nationella riktvärden som gäller. För musik i
närheten av bostäder innebär det till exempel att 25 dBA ekvivalent ljudnivå inte ska
överskridas inomhus (Folkhälsomyndighetens allmänna råd för buller inomhus
(FoHMFS 2014:13)).
Beskriv din planerade verksamhet
Utgångspunkten för att bedriva ljudalstrande kulturverksamhet är att du tar fram en
verksamhetsbeskrivning där du så noggrant som möjligt beskriver vad du vill använda
lokalerna och utemiljön till. Kom ihåg att noga beskriva ljudalstrande delar av
verksamheten och vilken typ av verksamhet du vill bedriva inomhus respektive
utomhus. Det gäller både det som är regelbunden verksamhet och tillfälliga event.
Beskrivningen kan du sedan använda som underlag när du ska ansöka om lov och
tillstånd. För mer utförlig vägledning om vad en verksamhetsbeskrivning kan innehålla
hänvisas till kapitel 3 Egenkontroll.
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Hantering av kulturljud i
detaljplan och bygglov

1. Tillåter nuvarande detaljplan
din planerade verksamhet?

JA

NEJ

1.1 Sök ny
detaljplan

När detaljplanen
vunnit laga kraft

1.3.1 Sök bygglov

1.2 Sök tidsbegränsat
bygglov

1.3 Kan din planerade verksamhet
använda nuvarande bygglov?

NEJ

JA

1.3.1 Sök
bygglov

1 Tillåter nuvarande detaljplan din planerade
verksamhet?
De flesta fastigheter inom Sofielunds verksamhetsområdet tillåter endast
industriverksamhet idag. Om du som fastighetsägare önskar använda lokaler
permanent för kulturverksamhet som alstrar ljud på olika sätt såsom
musikstudios, samlingslokaler, annan typ av besöksanläggning,
restaurang/café behöver du utöka användningsmöjligheterna för din
fastighets detaljplan. Utökade användningsmöjligheter för lokalerna ökar i sin
tur ofta fastighetsvärdet. Om du är hyresgäst så behöver du söka den nya
detaljplanen i samverkan med fastighetsägaren. Om du istället vill ordna ett
tillfälligt evenemang, se kapitel 2 Tillstånd för genomförande av verksamheter
och event.
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1.1 Sök ny detaljplan
Ansökan om utökad användning sker genom framtagande av ny detaljplan på
initiativ av fastighetsägaren hos stadsbyggnadskontoret. Fastighetsägaren ska
där beskriva syftet med planändringen samt vad lokalerna och utemiljön avses
att användas till.
Här bedömer kommunen om lokalerna är lämpliga för den användning som
du föreslår. Under planprocessen görs bedömningar hur stor påverkan den
utökade användningen har på omgivning och miljö, allmänhet och enskilda
intressen. Detaljplanen behöver antas av stadsbyggnadsnämnden innan du
kan ansöka om bygglov.
Det tar ungefär 15 månader att ta fram en detaljplan där kostnaden varierar
kraftigt från cirka en miljon kronor och uppåt och betalas av
fastighetsägaren. Andra kostnader som tillkommer är utredningar och
kostnadsersättningar.
Mer information: Detaljplaner - Malmö stad
Prövning av kulturljud vid utökad användning i detaljplaner
När behöver kulturljudberäkningar (akustiska beräkningar) ske?
Inte alla typer av detaljplaner förespråkar kulturljudberäkningar. Det är främst
aktuellt när lokalerna ska nyttjas för centrumfunktion som restaurang,
nattklubbar, samlingslokaler, större besöksanläggningar för idrott/kultur,
utbildningslokaler, studios och andra föreningslokaler för kultur- och
fritidsverksamhet.
Vem ska beräkna simulerade kulturljud?
I första hand prövas kulturljudet mot stadens övergripande
kulturljudberäkning för planområdet (se Bilaga 1 kapitel Övergripande
kulturljudberäkning).
Förutom stadens egen kulturljudberäkning kan det finnas behov av att
komplettera med ytterligare platsspecifika ljudberäkningar beroende på
platsens förutsättningar och vilka typer av aktiviteter som önskas. Den
kompletterande platsspecifika ljudberäkningen ligger på fastighetsägaren att
bekosta som en del av framtagandet av detaljplanen.
Det görs även en samlad bedömning vid lämplighetsprövningen. Det
handlar om avstånd mellan musikanläggning och befintliga bostäder, vilka
tider på dygnet som musikanläggning används, musikanläggningens
nyttjandegrad över året samt intensitet vid användning. Dessutom görs
avvägningar av annan bullerexponering från publiktillströmning, tillhörande
trafik till och från parkeringsplatser (Se Bilaga 1 kapitel Underlag vid
framtagande av detaljplaner).
Hur regleras kulturljud i detaljplaner?
Riktvärdet 50 dBA vid bostadsfasad och bostadsgård anges i
planbeskrivningen tillsammans med en samlade bedömningen. I själva
plankartan anges planbestämmelser för bullerdämpande åtgärder vid de
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tillfällen kulturljudberäkningen visar att riktvärdet riskerar att överskridas
och där bulleråtgärder krävs.

1.2 Sök tidsbegränsat bygglov
Ett tidsbegränsat bygglov kan sökas för en kulturverksamhet som är tänkt
att pågå under en begränsad tid, även om detaljplanen inte ger stöd denna
tidsbegränsade verksamhet. Att verksamheten verkligen har ett tidsbegränsat
behov behöver beskrivas och styrkas i ansökan. Ett tidsbegränsat bygglov
får ges för högst 10 år och kan, om det finns särskilda skäl, förlängas med 5
år till totalt 15 år. Undantaget är tidsbegränsat bygglov för ändamål av
säsongskaraktär. Ett sådant lov får sammanlagt inte överstiga 15 år. Ett
tidsbegränsat lov får inte leda till en begränsning för befintliga verksamheter
och dess miljötillstånd i området.
Om villkoren för tidsbegränsat bygglov inte är uppfyllt krävs en ansökan om
detaljplan med efterföljande bygglovsansökan för permanent bygglov (se
kapitel 1.1, 1.3 och 1.3.1).
För tidsbegränsat bygglov krävs en ansökan med samma information som
för ett vanligt bygglov (se kapitel 1.3.1). Handläggningstiden för en ansökan
om tidsbegränsat bygglov är ungefär 10 veckor. Tiden räknas inte från dagen
då man lämnar in ansökan utan från den dag då alla underlag och
information som behövs i prövningen har lämnats in. Den sökande står för
kostnaden för att erhålla ett tidsbegränsade bygglovet.
Mer information: Tidsbegränsat bygglov - Malmö stad

1.3 Kan din planerade kulturverksamhet använda
nuvarande bygglov?
Kontakta stadsbyggnadskontorets stadsarkitektavdelning genom Malmö
Stads kontaktcenter för att kontrollera vilken permanent verksamhet som
får bedrivas i byggnaden/lokalen. Detta framgår av det senaste beviljade
bygglovet för byggnaden/lokalen. Ritningar från äldre bygglov kan du få via
stadsbyggnadskontorets arkiv. Om du vill ordna ett tillfälligt evenemang, se
kapitel 2 Tillstånd för genomförande av verksamheter och event.
Om det senaste beviljade bygglovet inte tillåter den tilltänkta
kulturverksamheten behöver du som fastighetsägare ansöka om bygglov för
ändrad användning för de lokaler du tänkt använda. Det kan till exempel
vara om du ändrar ett kontor eller en butik till en restaurang eller
musikklubb. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva
byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt
sätt. Om du är hyresgäst och söker bygglov så kommer fastighetsägaren att
informeras, så det är bra om du har fastighetsägarens medgivande. (Se även
Bilaga 1 kapitel Underlag vid framtagande av bygglov.) Som hyresgäst bör
du även ha ett avtal med fastighetsägaren som klargör vilket ansvar
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respektive part har för lokalens ljudisolerande egenskaper. Avtalet kan vara
värdefullt om bullerdämpande åtgärder krävs av tillsynsmyndigheten vid
klagomål och minska konfliktrisken mellan fastighetsägare och hyresgäst.
Anlita gärna jurist så att avtalet inte strider mot lagstadgade skyldigheter.
Tänk på att välja en lämplig lokal för verksamheten ur ett bullerstörningsperspektiv. Oavsett om det krävs ett nytt bygglov eller inte kan lokalen
behöva anpassas ut ett bullerperspektiv. Vid ansökan om bygglov för en ny
verksamhet kan det krävas annan ombyggnation för att anpassa lokalen.
Planera redan här in behov av ljuddämpande åtgärder då de eventuellt kan
integreras i den ombyggnad som ändå sker och kan dessutom bli kostsamma
att åtgärda i efterhand. Anlita med fördel en akustiker vid planeringen.

Om det senaste beviljade bygglovet tillåter den tilltänkta
kulturverksamheten behöver du inte ansöka om bygglov för ändrad
användning. Tänk dock på att bygglov eller bygganmälan kan krävas
för andra åtgärder, till exempel vid ombyggnad eller annan ändring av
själva byggnaden, som invändiga ändringar, ny planlösning, ändringar
i ventilation, vatten, avlopp.
Handläggningstiden för en bygglovsansökan är upp till 10 veckor från det
att ansökan är fullständig. Den sökande står för kostnaden för bygglovet.
Mer information:
Malmö stads hemsida för ändring av verksamhet: Ändring i befintlig
byggnad - Malmö stad
Boverkets byggregler (kapitel 7): Konsoliderad version av Boverkets
byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

1.3.1 Sök bygglov
Nytt bygglov söks hos Stadsbyggnadskontorets Stadsarkitektavdelning,
enklast via e-tjänster på www.malmo.se.


En bygglovsansökan behöver innehålla ritningar där du redovisar
vilka aktiviteter du tänkt använda lokalerna till. En
markplaneringsritning ska även redovisa uteplats om du har
önskemål om att använda uteplats.



Förutom ritningar lämnar du även in din verksamhetsbeskrivning
som tydligt beskriver den tilltänkta verksamheten, där eventuell
utomhusverksamhet ingår.



Om den tilltänkta kulturverksamheten bedöms ge upphov till
alstring av kulturljud så behöver du ta fram en bullerutredning samt
redovisa vilka åtgärder som, vid behov, kommer att vidtas för att
minska bullerläckage ut från lokalerna. Åtgärder kan handla om nya
ljudslussar med ombyggnad av entréer, isolering i innertak, utbyte av
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ventilationssystem eller byte av fönster, samt hur sittplatser för
utevistelse/uteservering är disponerat och placering av eventuell
musikanläggning.


Annan dokumentation kan komma att krävas. Det kan till exempel
röra sig om en brandskyddsbeskrivning eller en parkeringsutredning.

Mer information: Ljudklassning - PBL kunskapsbanken - Boverket
Se även Bilaga 1 kapitel Underlag vid framtagande av bygglov
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Tillstånd för temporära
verksamheter och event

Det finns temporära verksamheter och sammankomster som kräver tillstånd. Nedan
hanteras bara de som i någon form rör hantering av buller. Om du är hyresgäst måste
du först få fastighetsägarens medgivande. Om du är osäker på om det krävs tillstånd
för den verksamhet du vill bedriva, kontakta Malmö stads Företagslotsen (Telefon:
040-34 30 00, E-post: foretagslots@malmo.se).

2.1. Krävs
polistillstånd?

JA

2.2. Planerar du att
servera alkohol?

NEJ

2.1.1 Sök
polistillstånd

JA

NEJ

2.2.1 Sök
serveringstillstånd

2.1 Krävs polistillstånd?
En offentlig tillställning (till exempel festival, stadsfest, dans) eller allmän
sammankomst (till exempel konsert, musikevenemang) på offentlig plats
kräver tillstånd från polisen. Tillställning på offentlig plats är till exempel
allmänna gator, torg och parker. Även allmän sammankomst (till exempel
konsert, musikevenemang) på privat fastighets uteserveringar kan räknas
som tillståndspliktig beroende på vilken tillställning som avses. En sådan
tillställning kräver också tillstånd från polisen.
Konserter och musikevenemang inomhus kräver inget tillstånd, men du ska
göra en anmälan i förväg till polisen om det är ett arrangemang för
allmänheten. Anmälan kostar inget och mer information finns på Sök
polistillstånd – Polismyndigheten. Om du tänker servera alkohol krävs
serveringstillstånd (se kapitel 2.2).
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Mer information:
Ordningslag (1993:1617). För bullerstörning se § 23 och § 25.
Sök polistillstånd – Polismyndigheten

2.1.1 Sök polistillstånd
Vid ansökan om polistillstånd ska du beskriva din verksamhet, och bland
annat ange de datum och tider du tänkt bedriva verksamheten på samt
åta dig att göra en ljudmätning under arrangemanget.
Användande av offentlig plats
Polisen använder fastighets- och gatukontoret som remissinstans vid din
ansökan om polistillstånd om arrangemanget ska ske på stadens torg,
gator och parker. Här yttrar sig fastighets- och gatukontorets
upplåtelseenhet om platsens lämplighet. Möjliga placeringar av scener
utomhus med höga ljud sker i samråd med representant från fastighetsoch gatukontoret. Malmö stad har vetorätt och kan säga nej till
beviljande av tillstånd.
Den som fått tillståndet beviljat ska genom ljudmätning kunna visa att
buller från upp- och nedmontering av anordningar, musik etcetera inte
överstiger Folkhälsomyndighetens rekommenderade riktvärden för höga
ljudvärden. Efter arrangemanget skickas ljudmätningen till
upplåtelseenheten på Malmö stad (Se Allmänna villkor för och
information för begagnande av offentlig plats).
För större evenemang kan det vara värdefullt att du kallar till ett
myndighetsmöte för en dialog om potentiella störningar och hur de kan
hanteras. Relevanta myndigheter är polisen, tillståndsenheten,
miljöförvaltningen och räddningstjänsten. Här handlar det till exempel
om att undvika att skada besökare genom att klara
Folkhälsomyndighetens riktvärden i allmänna råd för höga ljudnivåer.
För mindre evenemang kan du kontakta bostadsenheten på
miljöförvaltningen för rådgivning/avstämning om hantering av buller.
Information på polisens hemsida:
Sök polistillstånd – Polismyndigheten
Information på Malmö stads hemsida:
Arrangera evenemang på offentlig plats – Malmö stad
Allmänna villkor och information för begagnande av offentlig plats
Lokal ordningsstadga för Malmö kommun, 2020-09-24

2.2 Planerar du att servera alkohol?
För att servera alkohol krävs serveringstillstånd, vilket du söker hos
tillståndsenheten på social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Malmö stad.
Du kan söka antingen ett stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd. I

STADSBYGGNADSKONTORET • VÄGLEDNINGS-PM KULTURLJUDZON

11

ansökan ingår en verksamhetsbeskrivning där sökande bland annat får
beskriva var och när musik ska spelas, om det är inomhus eller utomhus, om
högtalare ska användas, DJ, om det är levande musik, serveringstider och
hur många personer som ska delta.
Tillståndsenheten bedömer sökandens möjlighet att ha en ansvarsfull
alkoholservering samt hur nerskräpning och störning kan undvikas.
Miljöförvaltningen är remissinstans till tillståndsenheten och granskar bland
annat hur stor risken är för att närboende utsätts för olägenhet i form av
buller utifrån det som angetts i ansökan. Miljöförvaltningen rekommenderar
försiktighetsåtgärder. I vissa fall yrkar miljöförvaltningen även på prövotid
(oftast tolv månader), till exempel när verksamheten önskar bedrivas utanför
normaltid (se nedan Malmö stads riktlinjer för serveringstillstånd).

2.2.1

Sök serveringstillstånd
Här hittar du information om serveringstillstånd på Malmö stads
hemsida och hur du kan ansöka:
Serveringstillstånd
Serveringstillstånd för alkohol
Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd
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Egenkontroll

3. Har du ett program för
egenkontroll av verksamheten
(inklusive buller)

JA

NEJ

3.1 Upprätta ett program
för egenkontroll (inklusive
buller)

3 Egenkontroll
I driften av kulturverksamheten är din egenkontroll ett viktigt verktyg. Det är
ett lagstadgat förebyggande arbete där du planerar och har kontroll över din
verksamhet för att minska påverkan på hälsa och miljö. Syftet är att underlätta
hantering av bland annat kulturljudnivåer och eventuella klagomål från
närboende på ett sådant sätt att verksamheten kan fortsätta på platsen. (Se
Bilaga 1 kapitel Underlag vid framtagande av program för egenkontroll.)
Om ett klagomål kommer in (se kapitel 4 Hantering av klagomål) där du kan
visa upp en egenkontroll vid eventuella klagomål, kan tillsynsavgift eventuellt
undvikas om klagomålet är obefogat. Egenkontroll rustar dig alltså för
eventuella klagomål.
Omfattningen och detaljeringsgraden på egenkontrollen ska stå i proportion
till din verksamhet (dess typ, storlek, omfattning) och den påverkan på miljö
och människor som kan uppstå. Om egenkontroll saknas så har
miljöförvaltningen rätt att ta ut tillsynsavgift även vid obefogade klagomål.
Mer information:
Allmän information om egenkontroll - Malmö stad (malmo.se)
Egenkontroll. Handbok 2001:3 ISBN: 91-620-0113-2 (naturvardsverket.se)
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3.1 Upprätta ett program för egenkontroll
Genom programmet för egenkontroll får du som verksamhetsutövare
kontroll över dina rutiner och kan lättare hantera till exempel klagomål om
höga buller-nivåer. Egenkontrollen för kulturbuller rör både hur lämplig
lokalen/uteplatsen är för din verksamhet och hur närboende kan komma att
påverkas. Ta hjälp av konsult vid behov. (Se Bilaga 1 kapitel Underlag vid
framtagande av program för egenkontroll.)
Ju mer ingående du kan beskriva din verksamhet, desto mer rustad är du
inför eventuella utmaningar. Det handlar om att möjliggöra och inte hindra.
Programmet för egenkontroll är i stor utsträckning samma som
verksamhetsbeskrivning vid ansökan om serveringstillstånd för alkohol (se
kapitel 2.2)
Sätt dig in i Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer och för
buller inomhus, vilka du måste förhålla dig till vid genomförandet av din
verksamhet (Se Bilaga 1 kapitel Underlag vid bedömning av olägenhet vid
bostadstillsyn.)
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Hantering av klagomål

4. Finns klagomål
på buller?

NEJ

JA

Klagomålet är riktat direkt
från boende till dig som
verksamhetsutövare

Klagomålet har inkommit
från boende till
miljöförvaltningen som
kontaktat dig

4.1 Egen hantering
av klagomål genom
egenkontrollen

4.2 Tillsyn av
miljöförvaltningen

4 Finns klagomål på buller?
Den som störs av kulturljudbuller uppmanas att i första hand vända sig till
den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om det inte löser
situationen kan den som upplever sig störd vända sig till miljöförvaltningen,
som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder.
Om den som är störd är missnöjd med kommunens beslut kan denne även
överklaga till länsstyrelsen, som första instans.

4.1 Egen hantering av klagomål
Genom att du som verksamhetsutövare har ett program för egenkontroll,
har du tagit fram en rutin för hantering av klagomål. Här kan du även se
vilka ljudnivåer som genererats genom en logga (registrering av reella ljud
inom ett fysiskt område som kan avläsas i efterhand) som förts. Tänk på att
bemöta den klagande med respekt och se hur ni kan lösa situationen i
samförstånd.
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4.2 Tillsyn av miljöförvaltningen
Tillsynen är reaktiv och utgår från klagomål från närboende till
miljöförvaltningen. Här handlar det framför allt om återkommande störning
från en kulturverksamhet. Vid tillfälliga evenemang som fått tillstånd av
polisen så gäller det som står i tillståndet och i förekommande fall hanteras
störning av polisen utifrån ordningslagen (1993:1617) och lokal
ordningsstadga för Malmö kommun.
Vid ett klagomål startar miljöförvaltningen ett tillsynsärende om den
klagande redan varit i kontakt med verksamhetsutövaren och inte fått
hjälp/respons från denna.
Klagomål kan komma från boende i närheten. Här görs bedömningen efter
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS
2014:13). Riktvärdet för när buller från musikanläggningar anses bli en
olägenhet är satt till 25 dBA (under en viss tidsperiod). (Se Bilaga 1 kapitel
Underlag vid bedömning av olägenhet vid bostadstillsyn.)
Klagomål kan komma från verksamheter i närheten, som
undervisningslokaler. Även här görs bedömningen efter
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS
2014:13) och riktvärdet är satt till 30 dBA, även om det kan finnas undantag.
(Se Bilaga 1 kapitel Underlag vid framtagande av bygglov.)
Klagomål kan även komma från besökare på platsen, även om det är mycket
sällsynt. Här görs bedömningen efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15). Riktvärdet som ska klaras beror på
vilken åldersgrupp evenemanget riktar sig till. (Se Bilaga 1 kapitel Underlag
vid bedömning av olägenhet vid bostadstillsyn.)
När ett ärende startats så undersöks situationen. Egenkontroll begärs in i
början av ett tillsynsärende, där även loggning av ljudnivåer kan redovisas.
Om Folkhälsomyndighetens riktvärden överskrids så kan det, beroende på
situationen, leda till krav på utredningar, förelägganden om åtgärder och
viten. Krav på bullerdämpande åtgärder ställs oftast till verksamhetsutövaren oavsett om denne äger fastigheten eller är hyresgäst. Men även en
fastighetsägare som hyrt ut en lokal kan behöva genomföra åtgärder, om
denne till exempel hyrt ut till en verksamhet som sedan visar sig vara
olämplig i den aktuella lokalen. Här är det värdefullt att ha ett avtal mellan
fastighetsägare och hyresgäst som klargör vilket ansvar respektive part har
för lokalens ljudisolerande egenskaper. Se även kapitel 1.3.
Vid krav på utredning begärs mätningar in från verksamhetsutövaren och
redovisas i tillhörande rapport. Erfarenheter har visat att tillsynsavgifter,
utredningar och åtgärder kan vara kostsamma och i värsta fall leda till
nedläggning av verksamheter. Detta är anledningen till att det förebyggande
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arbetet, enskilt och i samverkan, är avgörande för om vi ska lyckas med att
etablera Sofielunds verksamhetsområde med kulturverksamheter.
Erfarenhetsmässigt skapar DJ utomhus mest klagomål, men även
återkommande live-konserter och mindre ljudanläggningar riskerar att
orsaka olägenhet för exempelvis boende.
Information om tillsynsavgifter på Malmö stads hemsida:
Taxor och avgifter miljötillsyn
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Bilaga 1 Underlag och riktvärden för planering och
genomförande av kulturljudverksamhet

Övergripande kulturljudberäkning
På uppdrag av Malmö stad har Tyréns beräknat ljudnivån utifrån ett antal scenarier för
att undersöka vilken typ av verksamheter som skulle kunna bedrivas inom kulturljudzonen. Målsättningen var att klara Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller
inomhus (25 dBA). Efter en inventering gjordes bedömningen att bostadshusens
fasader bör klara att dämpa bullret med 25 dBA vilket gör att en ljudnivå vid fasad på
max 50 dBA bör kunna tillåtas, men det är alltid verksamhetsutövarens ansvar att tillse
att riktvärdet på 25 dBA inomhus i bostäder klaras.
Resultatet kan användas som ett av flera underlag för hantering av regelbundna
verksamheter. För temporära evenemang där tillstånd krävs så hänvisas till kapitel 2
Tillstånd för temporära verksamheter och event. Resultatet kan användas både av
verksamhetsutövare och handläggare vid ansökan om detaljplaner och bygglov samt
tillstånd för regelbundna verksamheter för att bedöma verksamhetens lämplighet och
om ytterligare ljudmätningar behövs.

I figuren är kulturljudzonen markerad med prickad
rosa linje, närmaste bostadsområden med orange
linje och undersökta konsertområden med 1, 2 och 3.
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Fem scenarier har undersökts:
Scenario

1
2
3
4
5

Beskrivning

Utomhuskonsert
Utomhuskonsert
Utomhuskonsert
Inomhuskonsert i
stängd lokal
Inomhuskonsert i
delvis öppen lokal

Max antal
personer

Konsertområde

Högsta beräknade bullervärde
vid bostadsfasad
(Leq, dBA, 2 m över marknivå)

200
60
200

1, 2
1, 2
3

61
49
53

200

2

34

200

2

49

Utredningen visar att utomhuskonserter av traditionell typ med upp till 200 personer i
publiken blir svåra att genomföra om konsertområdet förläggs till kulturljudzonens
ytterområden. Om det placeras mot mitten av zonen skulle konserterna kunna
genomföras med god planering. Mindre konserter (bakgrundsmusik) för upp till 60
personer bör vara möjligt även i kulturljudzonens ytterområden.
Inomhuskonserter för minst 200 personer bör vara möjliga att anordna även i
kulturljudzonens ytterområden. För dessa kan ljudnivån på 50 dBA vid bostadsfasad
klaras även om lokalen inte är helt sluten. Ännu större event kan komma att kräva
åtgärder som ljudisolering, anpassning av musikanläggning, ljudslussar vid entréer och
stängda fönster/dörrar.
Musikevenemang med stort basinnehåll kommer att kräva extra försiktighetsmått.
Placering av högtalare i förhållande till bostadshus och möjliga bullerdämpande
industribyggnader kommer också att påverka hur mycket ljud som träffar
bostadsfasaderna. På grund av detta måste det en ske en specifik bedömning för varje
verksamhet/aktivitet. I vissa fall krävs det ytterligare ljudmätningar för att bedöma
platsens lämplighet.
Om fler än en konsert pågår samtidigt är det den totala ljudnivån vid bostäderna som
inte får överskridas. Om två konserter arrangeras i närheten av varandra kan därför
båda behöva reducera ljudnivån på sina arrangemang för att inte överskrida riktvärdet
vid närmaste bostadsfasad. Dock beror det på fler faktorer och bör kontrolleras när ny
verksamhet startar.
För att underlätta genomförandet av evenemang rekommenderar utredningen att
program för egenkontroll tas fram (se kapitel 3 Egenkontroll).
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Underlag vid framtagande av detaljplaner
Det saknas specifika nationella vägledningar och riktvärden för hantering av
musikbuller vid lämplighetsprövning i detaljplanearbetet. Malmö stad förespråkar en
helhetsbedömning.

Underlag vid framtagande av bygglov
Boverkets byggregler BBR (2011:6) samt Plan- och bygglagen (2 kap. 5 § 4 PBL)
Möjligheten att förebygga bullerstörning ingår vid lämplighetsprövning för bygglov.
Man prövar om verksamheten är möjlig att genomföra utan att
Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus överskrids i bostäder.
Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus:
Maximalt ljud

LAFmax1

45 dB

Ekvivalent ljud

LAeq,T

2

30 dB

Ljud med hörbara tonkomponenter

LAeq,T2

25 dB

Ljud från musikanläggningar

LAeq,T2

25 dB

1

Den högsta A-vägda ljudnivån.
A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

2 Den

Vid prövningen tas även hänsyn till om tidpunkten för kulturljud sammanfaller med
öppettider för känslig verksamhet som vårdlokaler och undervisning etc. Vid
prövningen behöver grundkraven uppfyllas på hur mycket man får låta enligt svensk
standard 25268, ljudklass C enligt nedanstående tabell (BBR 7:4)
BBR:s grundkrav, ljudklass C, inomhus för utifrånkommande ljud (SS 25268:2007+TI:2017, tabell 3):
LAeq, dBA

LAmax, dBA

Skolor
Undervisningslokaler tex klassrum,
grupprum, utrymmen för pedagogisk
verksamhet

30

45

Vårdlokaler
Utrymmen för undersökningar, behandling

35

50

Kontorslokaler
Kontorsrum, mötesrum

35

50

Se information: Ljudklassning - PBL kunskapsbanken - Boverket
Se Boverkets byggregler
Enligt PBF 3 kap. 16 § ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som behövs
för att göra byggnadsverket lämpligt för sitt ändamål i fråga om bland annat skydd
mot buller.
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I PBF 3 kap. 13 § framgår att för att uppfylla det krav på skydd mot buller som anges i
8 kap. 4 § första stycket 5 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara
projekterat och utfört på ett sådant sätt att buller ligger på en nivå som inte medför en
oacceptabel risk för människors hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete under
tillfredsställande förhållanden.

Underlag vid framtagande av program för egenkontroll
Miljöbalkens 2 kap
Alla verksamhetsutövare behöver beakta de allmänna hänsynsreglerna.
Det handlar bland annat om:
1 § – om den omvända bevisbördan
Du ska kunna visa att du följer hänsynsreglerna i Miljöbalken.
Tillsynsmyndigheten behöver inte visa motsatsen.
2 § – om kunskapskravet
Du har ansvar för att hitta lösningar på olika problem och du kan inte förvänta
dig att tillsynsmyndigheterna tar över ansvaret eller anger nivåer på till exempel
försiktighetsmått. Du ska också känna till hur verksamheten sköts och hur den
påverkar miljön och människors hälsa.
3 § – om skyddsåtgärder och försiktighetsmått.
Du ska vidta de åtgärder och mått och steg som behövs för att du ska kunna
skydda miljön och människors hälsa. Det räcker med att olägenheter riskerar
uppstå för att du ska vara tvungen att vidta åtgärder.
Miljöbalk (1998:808)
Checklista för program för egenkontroll
Du behöver ta fram ett program för egenkontroll. Använd gärna denna checklista för
hantering av kulturljud vid framtagandet av programmet:
 Beskriv den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, och vid behov även
utomhus.


Beskriv hur du tänkt hantera publik vid stängning, rörelsemönster och platser
för rökning



Ha en rutin för att informera boende i närområdet där det framgår vem de
ska vända sig till med synpunkter/klagomål



Planera för var musiken ska spelas
o Är det inomhus eller utomhus? Musikverksamhet utomhus kräver
mer planering och skyddsåtgärder.
o Måste dörrar och fönster vara stängda för att undvika störning? Och
är ventilationen i så fall tillräckligt?
o Finns det en ljudsluss vid entrén?



Planera för vilken typ av anläggning som ska användas
o Akustisk
o Mindre högtalare
o Större högtalare
o DJ
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o Konsert
Tänk på att basljud lättare tränger igenom fasader på bostadshus och kan
därför behöva dämpas mer än annat ljud.


Avgränsa ljud från eventuella högtalare
o Ha gärna byggnader mellan ljudkällan och bostäder
o Rikta ljudet från bostäderna
o Använd högtalare som begränsar ljudets spridning
o Undvik starkt basljud



Begränsning av ljudnivåer
o Använd begränsare (limiters) om ljudnivåerna riskerar att överskrida
Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller (för publik och för
närboende).
o Här ska du beakta ekvivalenta ljudnivåer samt de ljudtrycksnivåer för
olika tersband som uppkommer av lågfrekvent ljud. Tänk på att
fasader i bostadshus har svårare att dämpa lågfrekvent buller än annat
buller, vilket innebär att basljud troligen behöver dämpas.



Hantering av klagomål
o Upprätta en rutin för hur direkta klagomål från närboende ska
hanteras
o Logga ljudnivåer vid källan (registrering av reella ljud inom ett fysiskt
område som kan avläsas i efterhand).

Underlag vid bedömning av olägenhet vid bostadstillsyn
Folkhälsomyndighetens allmänna råd för buller inomhus (FoHMFS 2014:13)
Ljud från musikanläggningar får maximalt uppgå till 25 dBA för bostäder inomhus
under en viss tidsperiod. För musikanläggningar måste man även ta hänsyn till
lågfrekvent buller.
Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus:
Maximalt ljud

LAFmax1

45 dB

Ekvivalent ljud

LAeq,T2

30 dB

Ljud med hörbara tonkomponenter

LAeq,T2

25 dB

Ljud från musikanläggningar

LAeq,T2

25 dB

1

Den högsta A-vägda ljudnivån.
A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

2 Den
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Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus:
Tersband (Hz)

Ljudtrycksnivå, Leq (dB)

31,5

56

40

49

50

43

63

42

80

40

100

38

125

36

160

34

200

32

Se mer utförlig information i de allmänna råden: FoHMFS 2014:13
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15)
Du som verksamhetsutövare behöver även säkerställa att dina besökare inte utsätts för
skadliga bullernivåer. Om barn under 13 år inte har tillträde till lokalen/platsen så får
den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 100 dBA under en viss tidsperiod och den
maximala ljudnivån inte överstiga 115 dBA.
Om barn under 13 år har tillträde till lokalen/platsen så får den ekvivalenta ljudnivån
inte överstiga 97 dBA under en viss tidsperiod och den maximala ljudnivån inte
överstiga 110 dBA. Vid verksamheter som riktar sig specifikt till barn, typ knattedisko,
bör den ekvivalenta ljudnivån aldrig överstiga 90 dBA.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer:
LAeq, dBA

LAmax, dBA

Lokaler och platser dit barn under 13 års
ålder ej har tillträde

100

115

Lokaler och platser dit både barn och
vuxna har tillträde

97

110

Lokaler och platser som är särskilt riktade
till barn, s.k. knattediskotek eller liknande

90

110

Se mer utförlig information i de allmänna råden: FoHMFS 2014:15
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer
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