
15.3.2023 

 

Användning av ljudförstärkare vid evenemang och platser där det 

spelas musik i Raseborg 

Dessa principer används vid bedömning av anmälningsskyldighet och behandling av 

bulleranmälningar. Riktlinjerna är godkända av miljö- och byggnadsnämnden xx.2023, § xx. 

Evenemang dagtid kl. 9–22 

Ljudförstärkare kan i allmänhet användas dagtid utan bulleranmälan. Undantaget är flera dagars 

evenemang (inklusive soundcheck, om den görs dagarna innan evenemanget). Se 

miljöskyddsföreskrifterna för mera detaljer. 

Även i de fall bulleranmälan inte behöver göras ska arrangören: 

- informera grannskapet om den möjliga störningen 

- minimera störningar genom lämplig placering av scenen, högtalarnas riktning, undvikande 

av onödigt hög volym, utnyttjande av bullerhinder, med mera 

Evenemang kl. 22–9 

Om ljudförstärkare används på en tillställning, utomhus (inklusive terrasser och tält) eller inomhus 

så att boende i närheten störs (inte inom samma byggnad), ska en bulleranmälan göras till stadens 

miljöenhet. Ett skriftligt avgiftsbelagt beslut ges, vars villkor ska följas. Som grund till beslutet 

tillämpas följande allmänna riktlinjer: 

• I Ekenäs och Karis centrum är sluttiden för musikevenemang kl. 24. En sluttid kl. 01:00 kan 

beviljas för tillställningar som börjar fredag eller lördag under sommarmånaderna (juni–

augusti). 

 

• I Ekenäs och Karis centrum ska en ljudmätningsplan bifogas anmälan, och en 

ljudmätningsrapport ska lämnas in senast en vecka efter evenemanget. Mätningar ska 

göras med en ljudmätare av minst klass 2, vid närmaste platser som kan bli störda 

(bostäder, vårdanstalter) vid soundcheck och under konserten/tillställningen, åtminstone 

varje timme från och med kl. 22. Närmare detaljer om krav på mätningspersonalens 

kompetens etc. ges i beslutet (lägre krav för mindre tillställningar). 

 

• Övriga utomhuskonsertplatser bedöms från fall till fall. 

Terrasser och festlokaler därifrån musik sprids till grannbyggnader:  

Grannar anses kunna störas om ljudnivån överskrider 50 dB LAeq 5 min  en meter från 

fasaden. Då ska verksamhetsidkaren (hyresvärden i fråga om uthyrningslokaler) anmäla 

sin verksamhet till miljöenheten, som utvärderar vilken typ av verksamhet det är fråga om. 

Den kan vid behov antingen regleras genom villkoren i ett bullerbeslut för tillfällig 

verksamhet, eller genom ett enskilt föreläggande enligt miljöskyddslagen, om 

verksamheten är regelbunden. 

 

Bakgrundsmusik som hörs mycket svagt, så att gästerna inte behöver höja rösterna för att 

överrösta den, behöver inte anmälas.  
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Miljöenheten har inte befogenheter att undersöka buller inomhus. 


