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I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens 
föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör 
tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen.

Folkhälsomyndigheten ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och 
allmänna råd.
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Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om höga ljudnivåer;

beslutade den 2 januari 2014.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 §
samt 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) vad gäller höga ljudnivåer. 

Dessa allmänna råd gäller för sådana lokaler och platser, såväl inom- som
utomhus, där hög musik spelas, t.ex. diskotek, konsert- och träningslokaler. 

Egenkontroll 

Verksamhetsutövaren ska enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter
för människors hälsa uppstår. 

Egenkontrollen bör bland annat inkludera fortlöpande kontroller av ljud-
nivåerna.

Utredning

Standardiserade mätmetoder bör användas. 

Riktvärden

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för männi-
skors hälsa föreligger. Såväl värdena i tabell 1 som tabell 2 bör beaktas vid
bedömningen. 

Tabell 1. Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte 
har tillträde

1 Den högsta A-vägda ljudnivån. 
2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). 

Maximalt ljud LAFmax
1 115 dB

Ekvivalent ljud LAeq, T
2 100 dB
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FoHMFS 2014:15 Tabell 2. Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har 
tillträde

1 Den högsta A-vägda ljudnivån. 
2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).
3 Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s.k. knattedis-
kotek eller liknande. Där bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid efter-
strävas.

Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON
Iréne Andersson
(Avdelningen för kunskapsstöd)

Maximalt ljud LAFmax
1 110 dB

Ekvivalent ljud LAeq, T
2   97 dB3
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