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Checklista för verksamheter med musik 

Lokalisering verksamhet med musik  

 Typ av musikverksamhet: Är det livekonsert, karaoke, inspelad 

musik med högtalare, akustisk musik ex trubadur eller 

bakgrundsmusik? 

 Val av plats eller lokal: Finns det boende i samma hus, är det 

främst arbetslokaler? Används arbetslokalerna endast dagtid? 

Finns boende i närliggande hus? 

 Vilken typ av byggnad är bäst lämpad för min 

musikverksamhet?  

 Hur är lokalen utformad? Det finns lokaler som har bättre 

förutsättningar än ändra, takhöjden och placering av entrén kan 

ha betydelse för att minska risken för bullerstörningar. Åtgärder 

i efterhand kan vara kostsamma. 

 Fundera på placeringen av scen eller dansgolv.  

 

Egenkontroll för verksamhet med musik  

 Val av ljudanläggning/högtalarsystem, välj rätt utrustning för 

den verksamheten du avser att bedriva,  

 Fundera över storleken på högtalare och antal, möjlighet till 

ljudtak 

 Typ av högtalare, ska man ha subbashögtalare tänk på att 

basfrekevenser stör mest. 

 Fundera över placering och montering av högtalare. 

 Finns det behöv av equalizer, kompressor och limiter? Om det 

förekommer ljudstörningar hos grannar är detta ofta den 

billigaste lösningen. 

 Testa regelbundet av musiken och ljudinställningarna, säkerställ 

att dessa inte ändras eller manipuleras 

 Var tydligt med vad som gäller om externa DJ eller musikband 

spelar i lokaler/platsen, kopplar de upp sig på lokalens 

ljudanläggning eller har de egna ljudanläggningar och eller 

förstärkare? 

 Det är viktigt att du har en god relation till närboende, kom ihåg 

att människor är individer som störs olika mycket av buller. 

Situationen blir ofta bättre om en god relation kan hållas mellan 

verksamhet och boende samt att de boende vet att 

verksamhetsutövaren försöker göra något åt problemet. Ta fram 
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information till närboende om ni avser att ha event som kan ge 

upphov till extra störningar. 

 Ta gärna hjälp av en erfaren akustikkonsult om bullerrelaterade 

åtgärder ska vidtas. 

 Tänk på att ha ett avtal med en tydlig gränsdragningslista om 

fördelningen av ägar- och underhållsansvar mellan 

fastighetsägaren och er som lokalhyresgäst om vem som ska 

ansvara för att lokalen uppfyller kraven för ljudisoling. 

 


