Miljöförvaltningen

Musikevenemang

Miljöförvaltningen informerar

Genom god planering och rätt förutsättningar blir
musikevenemang uppskattade av både publik och
närboende. För att säkerställa att ljudnivån inte överskrider
gällande riktvärden behöver ljudmätningar göras. Information
om detta finns i informationsbladet ”Miljöförvaltningen
informerar- Egenkontroll av ljudnivåer”. Miljöförvaltningen vill
med denna information även uppmärksamma er på vikten av
en fungerande avfallshantering samt annat som är bra att
tänka på i samband med evenemang.

Utformning av spelplats
Högtalare och scener bör placeras på ett sätt som syftar till
en bra ljudbild. Det är viktigt att de riktas in och skärmas av
så att ljudet främst träffar publiken och i så ringa grad som
möjligt sprids till omgivningen.
Tänk på att inte arbeta med scenbygge/rivning eller annat
sådant, före klockan 08.00 eller efter klockan 20.00, om det
kan orsaka störningar för närboende.

Informera berörda
Informera närboende, och andra som kan bli berörda, om
planerad verksamhet. Informationen bör innehålla speltider,
soundcheck m.m. samt telefonnummer till en jourtelefon som
är tillgänglig för närboende och myndigheter. Informationen
kan exempelvis ske genom affischering i trapphus eller
utskick av informationsblad till närboende.

Organisera
Utse en ansvarig för ljud och musik samt för mätning av
ljudnivån. De ansvariga ska ha kunskap om regler kring
höga ljudnivåer och buller inomhus. Se till att någon har
hand om en jourtelefon dit eventuella klagande kan höra av
sig under pågående spelning. Ta även fram rutiner för hur
eventuella klagomål hanteras.

Ljudmätningar
Se till att ljudnivåmätningar utförs där publiken utsätts för
högst ljudnivå. Ange mätpunkt, tider för mätningarna och
ljudnivån. Mätningarna bör göras minst en gång i timmen,
pågå minst fem minuter och avse ekvivalent ljudnivå (läs mer
om
ljudmätningar
i
”Miljöförvaltningen
informerarEgenkontroll av ljudnivåer”).

Toaletter
Toaletter ska finnas i tillräckligt antal och hållas rena genom
regelbunden rengöring.

Avfallshantering
Avfallskärl ska finnas i tillräckligt antal samt tömmas
regelbundet så att olägenhet inte uppstår. Källsortering
uppskattas av många, inte minst av miljön.
Aktuellt område ska städas regelbundet och återställas efter
avslutat arrangemang.

Tobak
Eventuell tobaksrökning ska ske på så sätt att röken inte
kommer in i friskluftsintag och därmed stör närboende.
Rökning är inte tillåten i serveringstält.

Livsmedel
Om verksamhetsutövaren planerar att hantera (till exempel
sälja eller servera) livsmedel i någon form ska
miljöförvaltningen kontaktas för eventuell anmälan om
registrering för livsmedelshantering.
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