
Ljudnivåer vid tillfälliga 
evenemang utomhus
När du ska arrangera en konsert eller ett annat tillfälligt evenemang måste du ansöka om till
stånd hos polisen. Det finns riktvärden för ljudnivåer vid tillfälliga evenemang utomhus. Som 
verksamhetsutövare måste du anpassa ljudnivån till riktvärdena. Tydliga riktlinjer för musik
ljud underlättar för dig som verksamhetsutövare och förenklar miljöförvaltningens handlägg
ning. Riktlinjerna är vägledande för miljöförvaltningens bedömningar.

Ditt ansvar som verksamhetsutövare
Som verksamhetsutövare ansvarar du för att 
ljudnivåerna vid ett evenemang inte skadar 
hörseln för besökare och personal. Det är viktigt 
att du har kunskap om vilka riktvärden som finns 
så att du inte utsätter besökare och personal för 
ljudnivåer som överstiger Folkhälsomyndighet-
ens riktvärden för höga ljudnivåer. Som tillsyns-
myndighet är det miljöförvaltningens ansvar att 
granska om din verksamhet följer miljöbalkens 
regler när det gäller höga ljudnivåer.

Evenemang kräver tillstånd från 
 polisen
För att arrangera evenemang som till exempel 
konserter eller andra tillfälliga evenemang måste 
du som verksamhetsutövare ansöka om tillstånd 
hos polisen. Som remissinstans är det sedan 
miljöförvaltningens ansvar att lämna synpunkter 
om vilka ljudnivåer som kan tillåtas för varje en-
skilt evenemang. Tillfälliga evenemang är tillställ-
ningar som inträffar någon eller några gånger per 
år. Ett evenemang som förekommer en eller flera 
gånger per vecka är inte tillfälligt.

Riktvärden för ljudnivåer vid 
 tillfälliga evenemang
Folkhälsomyndigheten har tagit fram följande 
riktvärden för tillfälliga evenemang. Riktvärdena 
ska inte överskridas.

Evenemang där barn under 13 år  
inte har tillträde

Ekvivalent ljudnivå 100 dBA

Maximal ljudnivå 115 dBA

Evenemang där både barn och  
vuxna har tillträde

Ekvivalent ljudnivå 97 dBA

Maximal ljudnivå 110 dBA

Vid evenemang som är särskilt riktade till barn

Ekvivalent ljudnivå 90 dBA

En akustikkonsult eller annan sakkunnig ska 
kontrollera ljudnivåerna under evenemanget. Du 
ska kunna visa resultatet för miljöförvaltningen 
vid en inspektion. Du ska också kunna skicka 
resultatet till miljöförvaltningen på begäran.

Uteserveringar
På uteserveringar är det viktigt att eventuell 
musik som spelas inte är för hög. Vanligtvis tillåts 
endast låg bakgrundsmusik. Det innebär att 
musiken ska vara lägre än gästernas röster när de 
pratar med varandra. Musiken får inte höjas i takt 
med att gästerna eventuellt blir mer högljudda. 
Om det är hög musik inomhus i en lokal ska föns-
ter och dörrar vara stängda för att inte riskera att 
ljudnivåerna utomhus blir för höga.



Uteserveringar med hög musik som till exempel 
när liveband eller DJ spelar medför ökad risk för 
bullerstörningar hos närboende. Detta tillåts 
därför endast under tillfälliga evenemang vid 
enstaka tillfällen. Du måste söka tillstånd hos 
polisen för varje tillfälle.

Hänsyn till närboende
Något generellt förbud mot utomhusmusik efter 
ett visst klockslag finns inte. Vid tillfälliga evene-
mang utomhus ges dock vanligtvis endast till-
stånd för höga ljudnivåer fram till 23.00 söndag 
till och med torsdag och fram till 01.00 fredag 
och lördag. Miljöförvaltningen bedömer att en 
begränsning av ljudnivån efter ett visst klockslag 
minimerar risken för störningar för närboende 
i området och minskar risken för klagomål på 
verksamheten.

Tänk på att informera närboende i god tid innan 
evenemanget, till exempel genom att affischera 
i trapphus eller att skicka ut informationsblad.

Om riktlinjerna inte följs
Om det kommer klagomål kan det bli nödvän-
digt för miljöförvaltningen att göra en närmare 
bedömning ljudnivåerna. Om störningar konsta-
teras kan miljöförvaltningen, med stöd av miljö-
balken, besluta om att begränsa eller förbjuda 
verksamheten. 

Mer information
Folkhälsomyndighetens information om höga 
ljudnivåer:
folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor- 
levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/ 
tillsynsvagledning-halsoskydd/buller/hoga- 
ljudnivaer 

Folkhälsomyndighetens författningssam-
ling (FoHMFS 2014:15). Folkhälsomyndig
hetens  allmänna råd om höga ljudnivåer; 
gå till  folkhalsomyndigheten.se och sök på 
FoHMFS 2014:15.

Polisens webbplats, tillstånd för olika 
 evenemang:
polisen.se/Service/Tillstand/

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018727 43 04 
måndag–fredag 9.00–12.00.  
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se  

Postadress: Uppsala kommun 
Miljöförvaltningen 
753 75 Uppsala 
uppsala.se/miljoforvaltningen


