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Riktlinjer för uteserveringar  
 

 

Uteserveringar 
I stadsmiljöer möts många intressen som 
ibland är motstridiga. Särskilt i innerstaden 
där nöjesverksamheter och bostäder ligger 
tätt. Den som driver en uteservering har 
ansvar för att kontrollera verksamheten för 
att motverka störning och att åtgärder 
vidtas vid behov. 
 
Bygg- och miljönämnden har ingen erinran 
mot att uteservering uppförs vid 
verksamheten under den period och tider 
som framgår i ansökan under förutsättning 
att: 

• Olägenhet inte uppkommer för 
närboende genom buller eller annan 
störning. 

• Musik får endast ske i form av svag 
bakgrundsmusik. Musiken ska då inte 
överrösta ett normalt samtal. 

 
Folkhälsomyndighetens riktvärden bör följas: 
Riktvärde för buller inomhus hos närboende 
Maximalt ljud LAFmax 45 dB 
Ekvivalent ljud LAegT 30 dB 
Ljud med hörbara 
tonkomponenter 

LAeqT 25 dB 

Ljud från 
musikanläggning 

LAeqT 25 dB 

 
Riktvärde för lågfrekvent buller inomhus hos 
närboende 
Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (dB) 

31,5 56 
40 49 
50 43 
63 41,5 
80 40 
100 38 
125 36 
160 34 
200 32 

 
Enligt miljöbalken är verksamhetsutövaren 
ansvarig och skyldig att ha kunskap om hur 
verksamheten kan påverka människors 
hälsa och miljön samt vad som kan göras för 
att förebygga detta. Miljöbalken kallar det 

egenkontroll och det innebär bland annat 
att man måste ha genomtänkta och 
dokumenterade rutiner för de verksamheter 
som kan utgöra störning, risk eller olägenhet 
för människors hälsa. Det är också 
verksamhetsutövarens ansvar att visa att 
lagar, förordningar och riktvärden följs.  
 
En grundläggande förutsättning för att 
kontrollera ljudnivån är att den som ansvarar 
för verksamheten har tillräcklig kunskap och 
tillgång till ljudnivåmätare.  
 
Tillsyn 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, 
Miljöavdelningen kan komma att 
genomföra tillsyn på plats. Om 
Miljöavdelningen bedömer att det är för 
höga ljudnivåer eller vid dokumenterad 
störning kan Bygg- och miljönämnden 
komma att ifrågasätta framtida tillstånd eller 
föreslå andra öppettider. Det sker i dialog 
med berörda myndigheter såsom 
polismyndigheten och 
tillståndsmyndigheten. 
 
Livsmedel 
Miljöavdelningen utövar även tillsyn enligt 
livsmedelslagstiftningen. Om det på 
uteserveringen kommer att förekomma 
livsmedelshantering utöver normal 
verksamhet, t ex glassbarer eller annan 
livsmedelsberedning ska Miljöavdelningen 
informeras. 
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