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Miljöförvaltningen har under karnevalen 2006 kontrollerat efterlevnaden av miljönämndens beslut om ljudnivåvakter och kontrollerat livsmedelshanteringen.

Kontroll av ljudnivåerna från musiken under karnevalen
Sammanfattning
Miljöförvaltningen har under karnevalen 2006 kontrollerat efterlevnaden av miljönämndens beslut om ljudnivåvakter. Ljudnivåvakter var installerade vid de anläggningar som var förelagda att ha ljudnivåvakter. De var kalibrerade innan arrangemangen. Högst uppmätta ljudstyrka var 97,2 dBA ekvivalent och 100,9 dBA som
maxvärde. Tivolit framförde musik endast från en musikanläggning.
Bakgrund
Miljönämnden fattade den 11 maj 2006 ett beslut om att LandskronakarnevalenFest i Stan Landskrona KB skulle se till att tivolit endast framför musik från en musikanläggning. Alla anläggningar utom de vid vistältet och vid jazztältet skulle ha
ljudnivåvakter installerade innan musiken fick börja. Ljudnivån skulle begränsas så
att 85 dBA ekv. inte överskrids vid bostadsfasad för permanentboende, ljudnivån
där publiken vistas inte skulle överstiga 100 dBA ekv och maximala ljudtoppar inte
fick överstiga 115 dBA. Om det fanns eller befarades finnas barn i publiken skulle
ljudnivån inte överstiga 90 dBA ekv. Musikunderhållningen skulle vara avslutad
01.00. Utfallet av ljudnivåmätningar som gjordes för att kontrollera att ljudnivåvakten blev rätt inställd skulle delges miljöförvaltningen första dagen efter att arrangemanget genomförts.
Resultat
Miljöförvaltningen genomförde en första inspektion strax innan musiken skulle
börja vid de olika anläggningarna. BECE-ljud (delegerad av Landskronakarnevalen-Fest i stan KB och ansvarig för musikunderhållningen) berättade att alla ljudtekniker vid de olika anläggningarna var anställda av BECE-ljud. Ljudnivåvakterna
fanns enligt uppgift på plats och var kalibrerade. Vid kalibrering mäter ljudteknikerna ljudnivån vid närmsta bostadsfasad och när mätningen visar 85 dBA ekv. eller under så ställs ljudnivåvakten in.
Miljöförvaltningen genomförde den 29 juni ytterligare två besök vid de flesta anläggningarna.
Stickprovsmätningar gjordes vid Rådhustorget, VM-tältet och SamLa tältet. Rådhustältet: tid 18.30 mättid 2,5 min. Resultat: 91,8 ekv. 99,8 max. Notering var att
det fanns barn i publiken.
VM-tältet: tid 19.05, mättid 2,5 min. Resultat: 97,2 ekv. 100,9 max. Notering var
att det fanns barn i publiken.
SamLa-tältet: tid ca 19.30 mättid 2 min. Resultat: 92 ekv. Notering var att det fanns
barn i publiken.
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Mättiderna är korta och utfördes endast under en enstaka låt och skall endast ses
som indikation på ljudnivån.
Kontrollmätningar vid närmsta byggnader utfördes inte, eftersom detta gjordes förra året och platsen för tälten var samma som förra året.
Anläggningarna var riktade på ett sätt så att störningarna blev så små som möjligt.
Utfallet av kalibreringen som skulle inkomma till miljöförvaltningen första dagen
efter att arrangemangen genomförts inkom några dagar efter att arrangemangen
genomfördes.
Vid tivolit genomfördes inga ljudnivåmätningar. Musiken framfördes endast från
en musikanläggning.
Diskussion
Det visade sig att 85 dBA ekv. vid bostadsfasad kräver en så hög ljudnivå vid anläggningen att det vid musikframträdandena istället var risk för att ljudnivån vid
publiken överskrider socialstyrelsens riktlinjer. Därför genomfördes stickprovsmätningarna istället så att det säkerställdes att socialstyrelsens riktlinjer inte
överskreds.
Socialstyrelsens riktlinjer för ljudnivåer för vuxna överskreds inte. Vid tre stickprovsmätningar fanns barn i publiken ganska nära ljudkällan och ljudnivån
överskred 90 dBA ekv. Inför andra dagen kontaktades N N på BECE-ljud som lovade att kontrollera detta bättre. Miljöförvaltningen framförde att om ljudnivån inte
hålls när det finns barn i publiken så kommer kraven nästa år på ljudnivån att sättas
på 90 dBA ekv. för alla anläggningar hela kvällen. Ljudteknikern påpekade även att
vissa musiker har egna gitarrförstärkare som inte påverkas av ljudnivåvakten. Då
kan i och för sig ljudteknikerna korrigera detta genom att dra ned på den övriga
musiken, detta kräver dock att ljudteknikern är beredd och kontrollerar ljudnivån
med egen decibellmätare.
Ljudteknikerna verkade tycka att det var positivt med miljönämndens närvaro. Det
får också antas vara förebyggande att visa att vi finns på plats och gör kontrollmätningar.
Något enstaka klagomål har inkommit men samtidigt verkar acceptansen för karnevalens höga musik vara stor. Detta mycket tack vare att de är medvetna om att det
endast är karneval tre dagar om året.
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Kontroll av livsmedelshanteringen under karnevalen
Sammanfattning
Miljöförvaltningen kontrollerade livsmedelshanteringen under karnevalen 2006.
Tre miljöinspektörer kontrollerade livsmedelshanteringen. Miljöförvaltningen godkände 12 anläggningar och registrerade tre anläggningar. Miljöförvaltningen gjorde
38 inspektioner och 14 återbesök och kontrollerade företagen avseende bland annat
hantering, egenkontroll, utrustning samt personalhygien. Vid 15 anläggningar hade
miljöförvaltningen inga anmärkningar på verksamheten och vid 23 anläggningar
fann miljöförvaltningen brister av olika slag. Brister var framför allt avsaknad av
egenkontroll, för hög temperatur i kylar och felaktig temperatur vid varmhållning,
avsaknad av handtvätt samt golvförvaring. Ett företag avvisades från karnevalen då
godkännande saknades. Ett företag fick kassera livsmedel som förvarades i felaktig
temperatur. Tre företag saknade registrering eller godkännande för några av sina
produkter och fick upphöra med försäljningen. Inga anmälningar om matförgiftning
eller klagomål angående livsmedelshanteringen inkom till miljöförvaltningen under
karnevalen.
Bakgrund
Nya livsmedelsregler började gälla den 1 januari 2006 då EG: s livsmedelsförordningar trädde i kraft. Det är inte som tidigare endast lokalen som godkänns utan
hela verksamheten. Tillfälliga tillstånd för livsmedelshantering har ersatts med ett
godkännande eller en registrering av anläggningen. Gemensamt för alla som arbetar
med livsmedel är företagens ansvar, spårbarhet av livsmedel samt egenkontroll.
Livsmedelsföretagare skall ha ett system för egenkontroll.
Inför karnevalen hade miljöförvaltningen kontakt med karnevalsledningen och fick
en lista över de livsmedelsanläggningar som anmält sitt deltagande för årets karneval. Livsmedelsföretagare fick utskick om regler för hanteringen och en checklista
med vad som skulle vara klart innan försäljningen fick påbörjas.
Resultat
-

De 12 livsmedelsanläggningar som skulle godkännas av miljöförvaltningen i
Landskrona besiktigades innan de fick starta verksamheten. I flera fall var anläggningen inte klar för besiktning på avtalad tid utan återbesök fick göras. Vid
en verksamhet hade man påbörjat servering innan besiktningen var gjord och
fick upphöra med detta tills anläggningen var besiktigad och godkänd.

-

Egenkontroll saknades eller var ofullständig vid tio anläggningar. Miljöförvaltningen delade ut en checklista för egenkontroll och kontrollerade vid återbesök
att denna följdes.

-

Felaktig temperatur i kylar förekom vid fyra företag. Orsaken var i något fall att
man fyllt kylarna med för mycket varor. Detta åtgärdades genom omflyttning i
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kylar. Man hade tidvis problem med elektriciteten vilket påverkade kylarna och
detta åtgärdades av karnevalsledningen.
-

Felaktig temperatur vid varmhållning konstaterades vid sex olika företag. Detta
åtgärdades genom att temperaturen reglerades. Miljöförvaltningen gjorde uppföljande kontroller av varmhållningen.

-

Rinnande vatten för handtvätt saknades vid fyra anläggningar. Flytande tvål och
engångshanddukar saknades vid två företag och i något fall saknades kunskap
om hur uppsamling av avloppsvattnet skulle ske. Dessa brister kontrollerades vid
återbesök och hade då åtgärdats.

-

Golvförvaring av livsmedel förekom vid fem företag, detta åtgärdades omedelbart vid tillsägelse.

-

Personalen saknade hårskydd vid två anläggningar. Detta åtgärdades vid tillsägelse, dock krävdes det flera återbesök vid ett företag.

-

En anläggning saknade godkännande och vid kontakt med miljöförvaltningen i
hemkommunen fick miljöförvaltningen beskedet att vagnen var avställd och
saknade godkännande. Detta företag avvisades från karnevalen av karnevalsledningen och miljöförvaltningen.

-

Frysvara förvarades för upptining ovanpå en frysbox vid en anläggning, varan
höll en yttertemperatur på +15 grader. Denna vara kasserades på uppmaning av
miljöförvaltningen.

-

Två företag sålde produkter som de saknade registrering för. Miljöförvaltningen
upplyste företagen om att de inte fick sälja produkterna utan registrering och produkterna plockades bort av företagen. Karnevalsledningen var behjälplig vid ett
av företagen då meningsutbyte skedde. Företagaren sade sig inte ha förstått att
det krävdes registrering för produkten. Vid ett annat företag såldes en produkt
som inte ingick i godkännandet. Denna vara plockades bort på uppmaning av
miljöförvaltningen.

-

Godkännande eller registrering saknades vid fyra företag vid första inspektionen
men kunde uppvisas vid återbesök.

-

Varuskydd saknades hos tre företag som sålde konfektyrer. Detta åtgärdades på
uppmaning av miljöförvaltningen.

Diskussion
De brister som miljöförvaltningen fann vid karnevalen tyder på att kunskap om
egenkontroll och livsmedelshantering hos företagarna behöver förbättras. Mer förebyggande arbete med inspektioner innan karnevalen påbörjas kan kanske förbättra
situationen, men ansvaret för att lagstiftningen uppfylls ligger hos livsmedelsföre-
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tagaren. Om egenkontrollen hade fungerat skulle många av dessa problem inte ha
förekommit.
De nya hygienreglerna utgår från konsumenternas rätt till säkra livsmedel och företagens ansvar tydliggörs. Livsmedelsföretagare skall ha system för egenkontroll där
grundförutsättningar i egenkontrollen skall uppfyllas. Livsmedelsföretagare skall
bland annat ha kunskap och utbildning om livsmedelshantering, rutiner för personlig hygien, rengöring och underhåll av lokaler och utrustning samt förvaring vid rätt
temperatur.
Samarbete med andra kommuner kan vara till hjälp eftersom de flesta livsmedelsföretagare vid karnevalen även besöker andra kommuner.
Vid årets karneval har tre miljöinspektörer kontrollerat livsmedelshanteringen vilket är en förbättring jämfört med tidigare år.
Samarbete med karnevalsledningens representant för livsmedelsförsäljning har fungerat bra såväl före som under karnevalen.
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