Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Hälsoskyddsriktlinjer gällande höga ljudnivåer och störande buller från
restaurangverksamhet och andra offentliga lokaler och arrangemang i
Danderyds kommun
Dessa riktlinjer ska användas vid miljö- och stadsbyggnadskontorets yttranden till
tillståndsmyndighet (polis, kommunernas socialnämnder). Miljö- och
stadsbyggnadskontoret gör bedömningar ur hälsoskyddssynpunkt när det gäller
restaurangverksamhet, uteservering, andra offentliga lokaler och tillfälliga arrangemang
där störande buller kan uppkomma i Danderyds kommun.
Klagomål eller överträdelser av Socialstyrelsens eller Naturvårdsverkets riktvärden för
höga ljud eller buller i närliggande bostadshus kan leda till att miljö- och
hälsoskyddsnämnden vidtar åtgärder, t ex kräva att ljudnivåmätare på musikanläggningar
installeras eller att arrangemanget begränsas eller förbjuds.
Det är verksamhetsutövaren som, genom ljudnivåmätningar, måste visa att ljudnivåerna
inte överskrids. Detta kan göras dels i den egna lokalen, med hänsyn till de som vistas där,
och dels i närliggande bostäder för att kontrollera att inte olägenhet för människors hälsa
uppstår.
Polismyndigheten och socialförvaltningen kan ha andra krav. Det gäller bland annat om
musiken, med tillhörande arrangemang, bedöms som ett ordningsproblem.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret yttrar sig för varje enskilt arrangemang. För att kontoret
ska kunna tillstyrka remisser om ansökan om servering av alkohol, musikarrangemang
m.m. ska nedanstående riktlinjer följas.
Riktlinjer
Restaurang som ligger i bostadshus eller i anslutning till bostadshus:


Serveringstiden av alkohol bör påbörjas tidigast kl. 11.00 och ska avslutas senast kl.
01.00.



Livemusik, karaoke, DJ och dylikt får inte förekomma om byggnaden inte är
anpassad för detta.



Iordningställande av lokalen efter stängning med bullrande verksamheter som lika
gärna kan göras nästa dag bör göras ”dagen efter”.

Uteserveringar som ligger i anslutning till bostadshus:


Serveringstiden av alkohol bör påbörjas tidigast kl. 11.00 och ska normalt avslutas
senast kl. 22.00



På uteserveringen ska musik normalt avslutas senast kl. 22.00.



Iordningställande av uteserveringen efter stängning med bullrande verksamheter som
lika gärna kan göras nästa dag bör göras ”dagen efter”.

Tillfälliga arrangemang, t ex konserter, marknader och tivoli som arrangeras i tätbebyggt
område eller i direkt anslutning till bostadshus:


Arrangemanget ska normalt avslutas senast kl. 22.00.

