Musikbuller: Förslag på checklista till egenkontroll
Framtagen av Enhet miljö- och hälsoskydd, Region Gotland 2022-04-11

Datum:
Namn på verksamheten:

Kunskap och ansvarsfördelning
Vem är ansvarig för verksamheten?
Vem i verksamheten ansvarar för
egenkontrollen om ljudnivåer?
Har ansvariga kännedom om lagstiftning
och riktvärden gällande ljudnivåer?
Har ansvariga tillräcklig kunskap om hur
verksamheten i praktiken kan följa reglerna
om ljudnivåer?
Uppstår tillfällen då någon utanför
verksamheten styr ljudet i praktiken (t.ex.
DJ/liveband)?
- Om ja:
- Har de egen utrustning eller
kopplas de in i din anläggning?
-

Hur säkerställer du att de inte
överskrider tillåtna ljudnivåer?

Val av plats och anpassningar
Är platsen vald så att ändamålet kan
uppnås utan att närboende störs?
Hur långt från verksamheten bor närmaste
grannar?
Har du anlitat ljudkonsult för stöd kring
hur verksamheten kan utformas?
Har du utfört en ljudutredning till grund
för egenkontrollen?
Är ljudnivån inställd så att musikljudet inte
överstiger 25 dBA inne hos närboende?
Är basen inställd så att det inte upplevs en
tydlig basgång inne hos närboende?
Ställs anläggningen in med limiter så att
ljudnivån och basen inte kan bli för hög?
Om ja:
- Hur säkerställs att den inställda
nivån inte överskrids?

-

Händer det att den inställda nivån
överskrids och vad beror det på?

Har verksamheten högtalare utomhus?
- Om ja:
-

Är högtalare riktade från
närboende?

-

Hur är högtalarna anpassade för
att minska ljudet till närboende?

Vilka tider har verksamheten
serveringstillstånd?
Hur anpassas ljudet efter tiden på dygnet,
för att värna om närboendes sömn?
Förekommer det händelser då riktvärdena
kan överskridas inne hos närboende?
- Om ja:
- Vilka typer av händelser är det?
-

Hur länge pågår en sådan händelse
och hur ofta förekommer den?

-

Vilka ljudnivåer har ni själva som
riktvärde vid sådana händelser?

Inomhuslokaler
Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan
verksamhet och fastighetsägare gällande
ljudisoleringen?
Vilken ljudisolering är det mellan lokalen
och närliggande bostäder i fastigheten?
(Luftljudsisolering uttrycks i R’w eller R’w + C503150, och ju högre värde desto bättre ljudkomfort.)

Har högtalare vibrationsisolerade fästen
för att undvika stomljud?
Kan gäster passera utan att ljudnivåerna
blir för höga hos närboende när dörren
öppnas?
Vem kontrollerar att fönster och dörrar är
stängda? Hur ofta?
Hur är lokalen anpassad i övrigt för att
minimera störningar hos närboende?

Rutiner och egna ljudmätningar
Hur säkerställer du att gästerna inte
påverkas av skadligt höga ljudnivåer?
Är högtalare placerade så att gästerna inte
hamnar för nära?

Finns det en avläsare där du konstant kan
se den aktuella ljudnivån?
Gör du egna ljudmätningar?
- Om ja:
- Vilken typ av ljudmätare används?
-

Vem mäter ljudet och när?

-

Vid vilka mätpunkter mäts ljudet?

-

Vilken decibelnivå har du som
riktvärde vid mätpunkterna?

-

Vad har ljudmätningarna visat de
senaste veckorna?

Kontakt med närboende
Hur informerar du närboende om tider
och ljudnivåer från din verksamhet?
Hur kan gäster och närboende lämna
klagomål?
Har det inkommit klagomål gällande
ljudnivåerna?
- Om ja:
- Vad har varit anledningen till
klagomålen?
- Vilka åtgärder eller utredningar har
du gjort med anledning av
klagomålen?
Vilka kontaktuppgifter ska närboende
använda för att kontakta din verksamhet?
(ange mejl och telefon)

