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Inledning 
Policyn för höga ljudnivåer antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 2007. När Ljungby 
kommun arrangerar diskotek, konserter eller liknande med höga ljudnivåer, alternativt 
upplåter lokal eller mark ska vissa riktlinjer följas. 
 

Bakgrund 
Hörselskador, däribland tinnitus och ljudöverkänslighet har ökat på senare år. Den vanligaste 
orsaken till hörselskadorna är höga ljudnivåer på konserter, diskotek, sportanläggningar, 
biografer, industrier med mera. Efter att ha utsatts för höga ljudnivåer kan det susa eller slå 
lock för öronen. I bästa fall går det över under natten eller inom ett par dagar. Många riskerar 
dock livslånga hörselskador och det är en angelägen hälsoskyddsfråga att motverka detta. 
Såväl ekvivalentnivån som den maximala ljudnivån bör ligga under de värden Socialstyrelsen 
rekommenderar. Riktvärdena i denna policy är identiska med Socialstyrelsens allmänna råd 
om höga ljudnivåer 

 
Riktlinjer 
Kommunala nämnder, kommunala förvaltningar och föreningar som får kommunala 
bidrag ska om de: 
 

• upplåter lokal eller markområde för evenemang där musik eller höga ljudnivåer 
förekommer eller, 

• själva eller tillsammans med annan arrangerar sådant evenemang: 
 

1. genom avtalsskrifter eller på annat lämpligt sätt se till att ingen åhörare vid 
evenemanget utsätts för högre ljudnivå än 115 dB(A) fast vid intermittent buller 
och 100 dB(A) Leq vid kontinuerligt buller. Vid evenemang där åhörarna 
huvudsakligen är barn till och med 12 år, får maximala ljudnivån inte överstiga 
97 dB(A) och genomsnittsnivån inte vara högre än 90 db(A) Leq. 
 

2. se till att den som ansvarar för ljudanläggning vid evenemang som avses under 
punkt 1 har lämplig kompetens. 
 

3. ska genom egna mätningar försäkra sig om att riktvärdena inte överskrids. 
Mätning av höga ljudnivåer ska utföras enligt SP INFO 2004:45. 
Övriga verksamhetsutövare och ansvariga arrangörer som ordnar evenemang dit 
allmänheten har tillträde bör följa punkterna 1-3. 
 
 


