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2020-02-12

Dnr MK-2020-479

Polismyndigheten
Box 345
581 03 LINKÖPING

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
Fastighet:
Tillsynsobjekt:
Sökande:
Externt dnr:
Ansökan avser:
Ansökt datum:
Ansökta tider:

Hackefors 5:1
Linköpings Motorsällskap LMS
Fylls i manuellt
A060.995/2020
Motorfestival på Linköpings motorstadion
15-16 maj och 3-4 oktober 2020
09-17

Bygg- och miljönämnden föreslår att ansökan beviljas med följande särskilda
villkor:
•
•
•

att ljudet har en acceptabel nivå för att undvika störningar för de
närboende.
att gäster inte utsätts för ljudnivåer som kan medföra risk för hörselskador.
att tobakslagens krav på rökförbud efterlevs vid entréer och köfållor till
verksamheten. Tydlig skyltning om var rökförbud råder ska finnas.

För övriga villkor och information se bilaga.
FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Julia Lennman
miljöskyddsinspektör
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Bilaga

Ljudnivåer
Verksamheten ansvarar för och ska i sin egenkontroll se till att verksamheten
inte utsätter gäster för hörselskadliga ljudnivåer samt ta hänsyn till allmänheten
och närliggande bostäder.
För att förebygga och minska risken för hörselskador får följande riktvärden
inte överskridas:
Lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde
Maximal ljudnivå (högsta A-vägda ljudnivån)

115 dBA

Ekvivalent ljudnivå (A-vägd medelljudnivå under en viss tidsperiod)

100 dBA

Lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde
Maximal ljudnivå (högsta A-vägda ljudnivån)

110 dBA

Ekvivalent ljudnivå (A-vägd medelljudnivå under en viss tidsperiod)

97 dBA

Ekvivalent ljudnivå vid ungdomsarrangemang (t ex knattedisko)

90 dBA

Ljudnivån ska anpassas så att följande nivåer inte överskrids vid närliggande
bostäder
Utomhus nattetid efter kl. 22.00 vid bostäder
Ekvivalent ljudnivå

40 dBA

Maximal ljudnivå

55 dBA

För att uppnå dessa värden ska fönster och dörrar till verksamheter där höga
ljudnivåer förekommer hållas stängda efter kl. 22.00.
Renhållning
Renhållningen ska skötas så att inga olägenheter uppstår. Skötselrutiner ska
finnas.
Toaletter
Tillräckligt med toaletter och urinoarer ska finnas. Skötselrutiner ska finnas för
en god hygienisk standard.
Livsmedelshantering
Verksamheter som säljer eller hanterar mat ska vara registrerade hos
Miljökontoret. Separat toalett ska finnas för livsmedelspersonal.
Andra tillstånd
Vissa verksamheter kan omfattas av bygglovsplikt. Kontakta Bygglovskontoret
vid frågor, tfn 013–20 60 00.
Övrigt
Bygg- och miljönämnden kan inför nästkommande år begränsa verksamheten
om den bedöms som störande.
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