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Buller för musikverksamheter - vägledning
Budgetuppdrag enligt Kommunfullmäktiges inriktningsmål En
hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
Förvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens vägledning med bilagor.
2. Överlämna förvaltningens vägledning med tillhörande
bilagor till berörda förvaltningar samt branschorganisationer
inom nattklubb- och restaurangbranschen.
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i budget 2020 uppdragit åt miljö- och
hälsoskyddsnämnden att ta fram en vägledning som syftar till att
utgöra ett stöd i planeringen och driften av konsert-, evenemangs-,
och klubbverksamheter såväl inomhus som utomhus. Målet är att
antalet störda från denna typ av verksamhet ska minska utan att
verksamheterna ska behöva bli färre, dvs. vägledningen ska
underlätta för en levande stad med minskad risk för störningar av de
boende.
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Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hanterar årligen ett stort antal
klagomål på buller från konsert-, evenemangs-, och
klubbverksamheter. Nämndens erfarenhet är att det ofta råder
osäkerhet hos verksamhetsutövarna om vilka riktvärden som gäller
när det gäller hur mycket det får bullra och hur man kan jobba för
att riktvärdena ska innehållas i bostäder som är närliggande till
denna typ av verksamheter.
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Kommunfullmäktige har i budget 2020 uppdragit åt miljö- och
hälsoskyddsnämnden att ta fram en vägledning som syftar till att
utgöra ett stöd i planeringen och driften av konsert-, evenemangs-,
och klubbverksamheter såväl inomhus som utomhus. Målet är att
antalet störda från denna typ av verksamhet ska minska utan att
verksamheterna ska behöva bli färre, dvs. vägledningen ska
underlätta för en levande stad med minskad risk för störningar av de
boende. Vägledningen har tagits fram av en projektgrupp på
avdelningen för hälsoskydd med stöd från upphandlad
bullerkonsult. En referensgrupp har kopplats till projektet och består
av representanter från miljöförvaltningens plan- och
miljöavdelning, handläggare från Stadsbyggnadskontoret,
Exploateringskontoret, Trafikkontoret, Kulturförvaltningen,
Idrottsförvaltningen samt representanter från nattklubb- och
restaurangbranschen.
Vägledningen innehåller information om gällande riktvärden för
buller, både inomhus i bostad samt vid höga ljudnivåer i publik,
enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:13
respektive FoHMFS 2014:15. Vidare finns det en del information
om vad som gäller kring verksamhetsutövarens egenkontroll. Större
delen av vägledningen ägnas åt praktiska råd och tips avseende
åtgärder för att minimera risker för störningar orsakade av musik.
Som ett komplement till vägledningen finns bilagan Teknisk
vägledning för musikverksamhet, som är framtagen av
konsultfirman Efterklang på uppdrag av miljöförvaltningen. Den
innehåller konkret information om musikbuller och hur det
fortplantar sig samt konkreta beskrivningar av hur man kan planera
och utforma sin verksamhet för att förebygga bullerstörningar till
närboende.
Parallellt med arbetet med denna vägledning har Miljöförvaltningen
varit delaktig, tillsammans med andra förvaltningar, i att fram
stadens första Strategi för nattklubbar och livescener.
Kulturförvaltningen är ansvarig för denna strategi som har stadens
förvaltningar och bolag som målgrupp. Vidare har strategin det
huvudsakliga syftet att förtydliga och förenkla stadens
ansvarsområden och processer med påverkan på nattklubbar och
livescener med särskilt fokus på samordning av stadens olika så
kallade lotsfunktioner. Staden ska arbeta proaktivt och samordnat
för att underlätta för nattklubbar och livescener att starta upp och
bedriva verksamhet. Denna vägledning är en del i denna strategi.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Miljöförvaltningen har genomfört budgetuppdraget inom
tidsperioden för Budget 2020 och föreslår därmed att vägledningen
med tillhörande bilagor godkänns för att sedan överlämnas till
berörda förvaltningar samt kommuniceras till branschorganisationer
inom nattklubb- och restaurangbranschen.
Slut
Bilagor
1. Buller från musikverksamheter- vägledning
2. Bilaga till vägledningen, Checklista
3. Bilaga till vägledningen, Teknisk vägledning för
musikverksamhet
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