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Lagar och föreskrifter
Som skydd mot störningar från tillställningar på allmän plats finns följande lagar
och föreskrifter:


Ordningslagen (SFS 1993:1617)



Miljöbalken (SFS 1998:808



Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Tillfälliga tillställningar
Helt tillfälliga störningar från tillställningar eller sammankomster ska inte räknas
som olägenhet enligt miljöbalkens definition i kap- 9 § 3. Detta innebär att en
störning måste ha en viss varaktighet för att anses som olägenhet. Hit räknas
förutom fasta störningar även regelbundna störningar samt störningar som
återkommer vid flera tillfällen om än inte med någon regelbundenhet.
Med andra ord så gäller inte miljöbalken helt tillfälliga tillställningar eller
sammankomster: Störningar från tillställningar eller sammankomster som ej är
ringa eller helt tillfälliga
Om störningar från tillställningar eller sammankomster är regelbundet
återkommande eller förekommer vid flera tillfällen och ej är av ringa omfattning
gäller ordningslagen (OL) och miljöbalken.
Om störningarna kommer från tillställningar på annan plats än offentlig plats så
gäller inte alltid OL men däremot miljöbalken. OL gäller t.ex. vid offentliga
danstillställningar, tivolinöjen, marknader eller liknande nöjestillställningar,
uppvisningar eller tävlingar.
Med flera tillfällen avser Miljö- och hälsoskyddsnämnden fler än 5 tillfällen per år
och fler än 2 gånger per månad. Med tillfällen avses här antal spelningar, konserter
eller motsvarande.
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Ansvarsfördelning
Polismyndigheten
Polismyndigheten har tillsynsansvar enligt ordningslagen. Detta innebära att
polismyndigheten skall se till att villkor i tillstånd som meddelats med stöd av
ordningslagen och lokala ordnings- föreskrifter följs.
Polismyndigheten får återkalla ett tillstånd om villkor som meddelats enligt kap 3
§ 18 OL åsidosatts om inte åsidosättandet bedöms som ringa.
Om en verksamhetsutövare inte följer tillsägelse från polismyndigheten att följa
uppsatta villkor i tillstånd, kan polismyndigheten, enlig kap 3 § 19 OL, förelägga
honom att inom viss tid vidtaga åtgärder. I beslut om föreläggande får
polismyndigheten sätta ut ett vid (kap 3 § 20).
En annan åtgärd kan vara att anmäla en verksamhetsutövare för misstänkt brott
mot villkor som meddelats enligt kap 3 § 15 OL till åklagarmyndigheten
(kap 3 § 22).
Beträffande privata tillställningar på privat mark saknar polismyndigheten
möjlighet att ingripa med stöd av ordningslagen. Möjligen kan störandet beaktas
enligt brottsbalkens regler om ofredande och förargelseväckande beteende.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)
MHN ansvarar för tillsynen över att bestämmelser enligt miljöbalken följs. Detta
innebär att ej helt tillfällig användning av mark, byggnader eller anläggning ej får
orsaka störningar för omgivningen genom t.ex. buller. Ljud från uteserveringar
och pop – och rockkonserter kan vara exempel på sådant buller.
MHN är sakkunnig i naturvårds-, renhållnings-, miljöskydds- och
hälsoskyddsfrågor inom kommunen. Därför bör MHN alltid höras i dessa frågor.
Som hjälp för MHN:s arbete finns till detta ärende bilagda riktlinjer (bilaga 1 och
2) för hur mycket ljud som får förkomma från tillställningar.
Om tiderna eller bullervärdena inte följts enligt bilaga 2 kan MHN, med stöd av
miljöbalken, förelägga verksamhetsutövaren att rätta till problemet. Vite får sättas
ut.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för att offentlig plats används av olika verksamheter
så att omgivningen inte störs. Detta sker genom att kommunen yttrar sig till
polismyndigheten i tillståndsfrågor enligt ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter. Eftersom yttrandet är överklagningsbart till länsstyrelsen ska
polismyndigheten informera sökanden om möjligheten att överklaga (kap 3 § 16)

Övriga arrangemang
På Karlsholme Folkets Park får endast anordnas högst två tivolihelger per år.
Motivet till detta är risken för uppkomst av olägenhet i de till folkparken
angränsande bostadsområdet.
Tivolievenemang samt dragspelsfestivalen på Karlsholme Folkpark kommer inte
att medräknas i de tillåtna årliga fem tillfälliga tillställningar som anges i
riktlinjernas bilagor.
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Bilaga 1
Riktlinjer för störande ljud (buller) från Tillfälliga Tillställningar

Vid tillfälliga tillställningar skall följande restriktioner gälla för tider och ljudnivåer
(dBa):
Tider 5

Dag och
kväll
(kl 1024)
måndag
- lördag

Ekvivalent ljudnivå
(under aktivitet)
vid bostadsfasad 1 2
70(75) 4

Ekvivalent ljudnivå
(under spelning)
på publikplats 3

Maximal ljudnivå
(under spelning)
på publikplats 3

100
(90 för knattedisko)

Kommentarer
Det får ske höst 5 spelningar etc. på samma plats under året, dock högst 2
spelningar samma månad, för att räknas som helt tillfälliga.
Platsen för spelningarna skall väljas så bullernivåerna klaras.
1. Värdena är till för att skydda boende från störningar. Värdena avser
frifältsmätningar.
2. Vid mätning vid bostadsfasad skall , p.g.a. ljudreflektioner från fasaden, det
uppmätta värdet minskas med 3 dB(A) för att kunna jämföras med tabellen.
3. Nivåerna är till för att skydda publik mot bullerskador från
pop/rockkonserter, diskotek och annan offentligt framförd musik (SOS FS
1996:7)
4. Värdet är till för att skydda människor som vistas på offentlig plats och
liknande från oönskat ljud. Vid s.k. ”live-spelning” höjs värdet med 5 dB(A).
5. Andra tider än des som anges kan medges om särskilda skäl föreligger.
Tillställningen får endast pågå i totalt 4 timmar.

115
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Bilaga 2
Riktlinjer för Störande Ljud (buller) från Regelbundna
Tillställningar
Vi tillställningar som förekommer regelbundet eller vid flera tillfällen skall följande
restriktioner gälla för tider och ljudnivåer (dBA):
Tider

Ekvivalent ljudnivå
(under aktivitet)
utomhus utanför
verksamhetsområde

Ekvivalent
ljudnivå
(under aktivitet)
vid bostadsfasad

Kväll (kl. 18-21)
fredag, lördag

70(75)

55

Kommentar
Platsen för spelningarna etc. skall väljas så att bullernivåerna klaras.
1. Värdena är till för att skydda boende från störningar. Värdena avser
frifältsmätningar.
2. Vid mätning vid bostadsfasad skall p.g.a. ljudreflektioner från fasaden det
uppmätta värdet minskas med 3 dB(A) för att kunna jämföras med
tabellen.
3. Värdet är till för att skydda människor som vistas på offentlig plats och
liknande från oönskat ljud. Vid s.k. ”live-spelning” höjs värdet med
5 dB(A).
4. Andra tider än de som anges kan medges om särskilda skäl föreligger.
Syftet med tidsbegränsningen är att människor inte skall behöva utsättas
för oönskat ljud på allmän plats och i bostäder etc. i för stor utsträckning.
Vardagskvällar, förutom fredag och lördag, samt söndagar skall vara fria
från oönskat ljud

