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Gode råd 
• Få støjen kortlagt og udarbejd en handlingsplan (minimum hvert 3 år) 

• Oplys medarbejderne om støjniveauer, støjbelastninger og risici for høreskader 

• Stil støjkrav ved nyindkøb af maskiner o.l. 

• Vær opmærksom på at have en god støj-adfærd i virksomheden 

• Vedligehold maskiner og vurdér løbende mulighed for støjdæmpning af f.eks. luftafblæsninger og slagstøj 

• Tilbyd medarbejderne høreundersøgelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante links 
• Arbejdstilsynets vejledning om støj, D.6.1-5, 2007 (opdateret 2017) 

• Arbejdstilsynets vejledning om måling af støj på arbejdspladsen, D.7.4., 2010  

• Arbejdstilsynets vejledning om høreværn, D.5.2-2, 2009 (opdateret 2014)  

• BAR Jord til Bord – Projekt ”Fremtidens arbejde med reduktion af støj og akustikregulering indenfor mejeriindustrien”  

 

 

Fakta om støj 

Krav 
Vurder om: 

• Der forekommer høreskadende støj, og om der 

er unødig støj på arbejdspladsen 

• APV omfatter støjforholdene 

• De ansatte kender til støjforholdene og 

anvender høreværn, hvor det er krævet 

 

Vær opmærksom på at høreværn kun opfattes som 

en midlertidig løsning, indtil I har fundet en teknisk 

eller organisatorisk løsning. 

 

Arbejdstilsynets regler og praksis 
• Ansatte må ikke udsættes for en samlet daglig støjbelastning på over 85 dB(A) eller impulsstøj på 

137 dB(C) eller derover i løbet af en hel arbejdsdag 

• Unødig støjbelastning skal undgås, også selv om den ligger under 85 dB(A) 

• Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte anvender høreværn, så snart det bliver vurderet, at 

støjen kan være skadelig for hørelsen 

• Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed for de ansatte, hvor støjbelastninger er over 80 

dB(A), er skadelig eller stærkt generende 

• De ansatte skal have information om støjrisici og værnemidler 

• Arbejdsgiveren skal afmærke de områder, hvor der aktuelt er krav om brug af høreværn med et 

påbudsskilt med høreværnssymbolet 

• Er belastningen over 85 dB(A), eller er der impulsstøj på 137 dB(C), skal de ansatte have adgang til 

høreundersøgelse under en læges ansvar 

• Er belastningen over 80 dB(A), eller impulsstøj på 135 (C), skal der være adgang til en 

høreundersøgelse, hvis APV´en viser, at der er en risiko 

 

 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/stoej-d-6-1/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/maaling-stoej-arbejdspladsen-d-7-4/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/hoerevaern-d-5-2-2/
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/Fremtidens_arb_med_red_af_stoj.pdf

