Här kan du nå oss:
Postadress
Miljö- och hälsoskyddskontoret
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HÖGA LJUDNIVÅER

Besöksadress
Storgatan 27
Expeditionstid
Kl 08.00–16.00
Telefon handläggare
0346-88 63 47 alt.
0346-88 50 43, 0346-88 63 89
eller 0346-88 63 56
Telefon växel
0346-88 60 00
Fax
0346-173 45
Internet
www.falkenberg.se/mhk
E-post
miljo.halsa@falkenberg.se

Ursprung text: Från informationsbroschyr om ”Hög Musik”, miljösamverkan Västra Götaland samt från
Socialstyrelsens informationsskrift ”Kontrollera ljudnivån – Undvik hörselskador på grund av hög musik”.

Detta informationsblad är reviderat av Miljö- och Hälsoskyddskontoret 2011

Ett informationsblad till dig som
bedriver verksamhet med hög musik

stor vid denna nivå. Barn och ungdomar är extra känsliga för höga ljudnivåer.
Musiken där barn vistas bör därför begränsas till 90 dB(A) ekvivalent nivå.
I arbetsmiljölagen och i arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller finns
regler om arbetsmiljön för personer som arbetar där det förekommer höga
ljudnivåer.

Vem har ansvaret?
Det är du som bedriver verksamheten som måste ha kunskap om hur
besökare skyddas från hörselskador. Det räcker med att det finns en risk för
att hörselskador kan uppstå för att försiktighetsåtgärder måste vidtas. Det kan
till exempel vara lämpligt att avgränsa området närmast högtalare. Ansvaret
för kontrollen av ljudnivåerna vilar helt på dig som är verksamhetsutövare.
Kommunens miljöförvaltning utövar tillsyn när det gäller höga ljudnivåer
som allmänheten utsätts för. Detta sker antingen i form av tillsynskampanjer
eller i enskilda fall då det finns misstanke om överträdelser genom t ex
inkomna klagomål.

Vad är en hörselskada?
Om örat utsätts för hög ljudnivå under lång tid, eller mycket hög ljudnivå
under kort tid, kan hörseln försämras. Örat tål en viss mängd energi (ljud)
över tiden. Styrkan på ljudet mäts i decibel (dB). För att efterlikna örats
ljuduppfattning används ett A-filter (A). Risken för hörselskador är lika stor
om man utsätts för 85 dB(A) under åtta timmar som 100 dB(A) under 15
minuter. Det finns en ökande oro för att skador på grund av höga ljudnivåer
blir fler och allvarligare i takt med att ljudnivåerna från musik som spelas på
diskotek och andra ställen har ökat. Barn och ungdomar lyssnar mycket till
musik och det verkar som om hörselskadan tinnitus (öronsus) ökar bland
unga människor idag.

Hur hög får musiken vara?
Musiken får aldrig medföra risk för hörselskador för personal eller besökare.
Socialstyrelsen rekommenderar att den ekvivalenta ljudnivån d v s medelvärdet
under en viss period, inte ska överskrida 100 dB(A). Vid så höga ljudnivåer
kan musiken medföra nedsatt hörsel. När ljudnivån är som högst (maxvärde)
ska den inte överskrida 115 dB(A), eftersom risken för akuta hörselskador är

Hur kontrollerar du själv ljudnivån?
Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att
ljudanläggningen är anpassad och inställd så att besökare
eller personal inte utsätts för skadlig ljudnivå.
Exempel på åtgärder:
■■ Anlita en ljudkonsult som hjälper till att ställa in och
låsa ljudanläggningen så att ljudnivån alltid understiger
kravnivån.
■■ Informera personalen om vikten av att den inställda
nivån inte överskrids och att ljudanläggningen inte
manipuleras.
■■ Mät ljudnivån själv. Skaffa en ljudnivåmätare så att
ljudnivån i lokalen regelbundet kan kontrolleras. Obs! att
hänsyn tas till instrumentets felmarginal.

