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Tillägg i egenkontroll för tillfälliga arrangemang
Här nedan följer specifika krav på miljö- och hälsoskydd som ställs på tillfälliga
arrangemang. Denna information är alltså ett tillägg till checklistan för egenkontroll. Kom
ihåg att skriva ned, komplettera och spara all information i egenkontrollen.

Ljudnivå
Planering, genomförande och dokumentation av ljudmätningar ska finnas både vid träning
och under pågående arrangemang.
Ljudnivån får inte överstiga 115 dB max och 100 dB Eq, detta för att undvika hörselskador.
Ljudnivån bör inte överstiga 110 dB max och 97 dB Eq på platser där barn har tillträde. Vid
arrangemang som riktar sig till barn bör ljudnivån inte överstiga 90 dB Eq.
Ljudnivån får inte överstiga en högsta maximal ljudnivå (frifältsvärde Fast) utomhus vid
fasaden av bostäder och fritidshus:
Måndag-lördag kl. 07-19: 60 dB
Sön- och helgdagar kl. 07-19: 55 dB
Kvällar kl. 19-22: 55 dB
Nattetid kl. 22-07: 45 dB
Tänk också på att informera närliggande bostäder där man kan tänkas bli störd av buller
från arrangemanget.
Personalen ska informeras om risk för hörselskador och vad som kan göras i förebyggande
syfte.

Att tänka på vid arrangemang
Det är viktigt att marken klarar den ökade belastning som tillfälliga arrangemang kan
medföra. Skriv ner rutiner för att undvika att störa eller förstöra närliggande natur och
miljö.
Besökarna ska ha tillgång till toaletter. Planera, genomför och dokumentera hur
renhållningen sköts i området.
Tänk på att det kan bli stora mängder avfall vid tillfälliga arrangemang. Det ska finnas
uppsamlingskärl i tillräcklig mängd. Avfallet bör källsorteras.
Planera, genomför och dokumentera eventuella tillfälliga vatten- och avloppsinstallationer
Det bör finnas utarbetade rutiner och beredskap för eventuella olycksfall med utsläpp eller
läckage till mark och vatten av exempelvis olja, diesel eller bensin. Se till att ha
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absorptionsmedel tillgängligt. Använt absorptionsmedel ska tas om hand som farligt avfall
(observera reglerna för transport av miljöfarligt avfall). Om farligt avfall ger läckage ska
verksamhetsansvarig utan dröjsmål undanröja och sanera läckaget. Vid saneringen ska
miljöavdelningen kontaktas om det kan innebära problem för miljö eller människors hälsa.
Markägare och närboende bör informeras via annonsering eller annat samråd.
Om det är tekniskt möjligt beroende på fordon och klimat samt ekonomiskt rimligt ska
miljövänliga oljor användas i maskinerna d.v.s. lätt nedbrytbara för vattenorganismer och
med låg giftighet.
Hantering och försäljning av livsmedel ska anmälas till miljönämnden för registrering eller
godkännande. Anmälan ska göras i god tid innan arrangemanget.
Området bör vara slutstädat senast dagen efter det att arrangemanget slutförts.
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