
 

 

   

   

3. november 2011 

Brancheaftale om støj og akustik i slagteribranchen. 
 

 

DI og Fødevareforbundet NNF har i samarbejde med slagteri- 

og kødbranchen indgået en brancheaftale med Arbejdstilsynet 

om støj og akustik.  

 

Baggrunden er en række påbud fra Arbejdstilsynet om at fjerne 

unødig støj i produktionslokaler ved at regulere akustikken. 

Flere virksomheder har reduceret støjen væsentligt gennem de 

senere år, men oplever alligevel at få nye påbud om at forbedre 

akustikken, idet efterklangstiden er for høj i lokalerne. 

 

For de fleste virksomheder vil akustisk regulering have uover-

stigelige konsekvenser i forhold til rengøring, fødevaresikker-

hed og løbende vedligehold af absorbenterne.  

 

Opsætning af absorberende materialer i produktionslokalerne 

kolliderer med kundekrav, krav fra EU-forordning om Fødeva-

rehygiejne, Eksportbekendtgørelsen m.m.  

 

Dertil kommer, at den beregnede økonomi forbundet med ud-

rulning af påbud i hele branchen ville have konsekvenser i 

form af lukning af ældre anlæg og udfasning af arbejdspladser.  

 

Den tungeste del af økonomien ville være driftsudgifterne for-

bundet med at sikre fødevaresikkerheden gennem hyppigere 

rengøring for at minimere de øgede vækstbetingelser for mi-

kroorganismer, nedtørringen for at modvirke kondens dannel-

se med risiko for neddryp på produkterne, løbende tilsyn og 

vedligeholdelse af materialerne for at undgå risiko for drys ned 

på produkterne. Endelig har erfaringer vist, at eksisterende 

materialer under visse produktionsforhold har en holdbarhed 

på ned til 2-3 uger. 

 

På grund af branchens særlige vilkår har Arbejdstilsynet accep-

teret en aftale, hvor branchen kan fokusere på dæmpning af 

støjbelastninger frem for dæmpning af rummets efterklangsti-

der.  

 

Hvorfor en aftale? 

Aftalens fordele 
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Akustisk regulering betragtes dermed som et redskab på linje 

med tekniske løsninger, organisatoriske løsninger, adfærds-

mæssige løsninger m.fl. og ikke som et mål i sig selv.  

 

Branchen får metodefrihed til reduktion af støjbelastningerne 

og fritages dermed for påbud om at akustikregulere.  

 

Aftalens fokus er i prioriteret rækkefølge, at støjbelastninger 

over 85 dB(A) skal fjernes, og unødige støjbelastninger i områ-

det over 80 dB(A) til 85 dB(A) skal undgås.  

 

Når man skal vurdere, om støjen er unødig, skal følgende tages 

i betragtning: 

 Om god praksis i branchen er fulgt  
 Om velkendte midler til at støjdæmpe maskiner er udnyttet  
 Om maskinerne er ordentligt vedligeholdt  
 Om støjende og ikke støjende aktiviteter er adskilt  
 Om støjen giver stress og psykiske virkninger 

I de tilfælde, hvor virksomhederne ikke med ovenstående kan 

indfri aftalens mål, er der krav om at vurdere og anvende aku-

stisk regulering som støjdæmpende metode inden for visse lo-

kaletyper. Læs mere herom i ”Retningslinjer for akustisk regu-

lering”, se www.akustikbrancheaftale.dk. 

 

En anden fordel ved aftalen er, at støjbelastninger under 80 

dB(A) helt undgår krav om akustisk regulering, hvilket ellers 

forekom før aftalen. 

 

Alle virksomheder inden for slagteri- og kødbranchen forplig-

ter sig til at arbejde målrettet med reduktion af støjbelastnin-

gen, således at ”støjbekendtgørelsen” efterleves.  

 

Det betyder, at alle skal lave handlingsplaner for reduktion af 

støjbelastninger og dokumentere resultater. 

 

DI og NNF indsamler handlingsplanerne gennem 

www.akustikbrancheaftale.dk, danner et landsdækkende over-

blik og følger aktiviteterne nøje. To gange årligt afholdes mø-

der med Arbejdstilsynet. 

 

Aftalen omfatter følgende mål fra støjbekendtgørelsen: 

 

 at ingen må udsættes for en støjbelastning over 85 dB(A)  

 at unødig støjbelastning skal undgås 

I denne aftale betragtes unødig støjbelastning, som en støjbe-

lastning mellem 80 – 85 dB(A). Unødig støj under 80 dB(A) 

kan forekomme, men behandles i det almindelige APV-arbejde. 

 

Hvad indebærer  

aftalen? 

http://www.akustikbrancheaftale.dk/
http://www.akustikbrancheaftale.dk/
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I aftalen såvel som i støjbekendtgørelsen opereres med støjbe-

lastningsniveauer og ikke lydniveauer. Ved en støjbelastning 

forstås den støjbelastning, den ansatte udsættes for set over en 

8 timers arbejdsdag.  

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til at opholde sig ved føl-

gende niveauer: 

 

85 dB(A) i 8 timer  

88 dB(A) i 4 timer 

91 dB(A) i 2 timer 

94 dB(A) i 1 time 

97 dB(A) i 30 minutter 

100dB(A) i 15 minutter 

 

Det skal tilstræbes, at lydniveauerne reduceres så meget som 

muligt, jf. den tekniske udvikling. Er det teknisk ikke muligt 

eller rimeligt, er der ikke ændret på, at det er tilladt at have 

maskiner med lydniveauer over 85 dB(A), blot skal tiden, den 

ansatte opholder sig i rummet reduceres, så den daglige be-

lastning ikke overstiges. 

 

Alle virksomheder inden for slagteri- og kødbranchen under 

følgende branchekoder er omfattet: 

 

10.11.10  Forarbejdning af svinekød 

10.13.00  Produktion af kød- og fjerprodukter  

10.11.90  Forarbejdning af andet kød 

 

Desuden omfattes Tulip Food Company, som ligger i branche-

gruppe 10.85.00. 

 

En forudsætning for at komme under aftalen er, at DI og NNF 

har overenskomst på området, eller at NNF og andre arbejds-

giverorganisationer har indgået overenskomst. 

 

Det er alene lokaler med produktion, der er omfattet af aftalen. 

Administration, opholdsrum, eventuelt lager m.m. skal opfylde 

vejledningen om akustik. 

 

Støjbelastninger og handlingsplaner for reduktion af belast-

ninger deles op i disse tre kategorier: 

 

1. Over 85 dB(A) 

2. Over 80 dB(A) men under eller lig med 85 dB(A) 

3. Under eller lig med 80 dB(A) 

 

Aftalen omfatter reduktion af belastninger under kategori 1 og 

2. For alle afdelinger/grupper af ansatte med belastninger i ka-

tegori 3 under eller lig med 80 dB(A) er der ikke krav om, at 

der skal indrettes handlinger for reduktion af belastninger. 

 

Aftalens  

målepunkter 

Hvem er omfattet af 

aftalen? 

Aftalens fokus 
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Når støjbelastninger over 85 dB(A) i afdelinger/områder/for 

grupper af ansatte reduceres til 85 dB(A) eller derunder, over-

går de til almindeligt APV-arbejde og fritages derefter for ind-

beretningspligt.  

 

Det kan være en fordel, da det typisk vil være svært indenfor 

tidsrammen at nå næste mål, som er at fjerne al unødig støj. 

Omvendt kan det også være svært at adskille de forskellige 

grupper. Der er lagt op til det i aftalen, og praksis vil vise, om 

det kan adskilles. 

 

Deadline 

 

Mål 

1. oktober 2012 Kortlægning af støjprofil og udarbejde 

handlingsplaner 

 

Alle virksomheder har kortlagt deres støj-

profil og lavet handlingsplaner for støjbe-

lastninger over 80 dB(A). 

 

Støjprofil og handlingsplaner skal være  

oploadet på www.akustikbracheaftale.dk  

1. april 2014 Reduktion af støjbelastninger over 85 

dB(A) 

 

Dokumentation for, at belastninger over 85 

dB(A) er fjernet, skal være oploadet på 

www.akustikbrancheaftale.dk 

1. oktober 2014 Reduktion af unødige støjbelastninger 

i området over 80 dB(A) - 85 dB(A) 

 

Effekten af de gennemførte tiltag dokumen-

teres og oploades på 

www.akustikbrancheaftale.dk  

 

For at sikre løbende fremdrift skal alle virksomheder én gang 

årligt indsende en kort status til DI og NNF. E-mail udsendes 

herom, når det er aktuelt. 

 

På baggrund af løbende erfaringer og eventuelt nye materialer 

for lydabsorbering opdateres ”Retningslinjer  for akustisk regu-

lering” én gang årligt. 

 

Aftalen løber frem til oktober 2014, hvor parterne evaluerer 

resultatet og tager stilling til en eventuel forlængelse af aftalen. 

 

Er der interesse for det, kan selve aftaleteksten tilsendes ved at 

kontakte konsulent Tommy Jensen, NNF, e-mail tj@nnf.dk el-

ler på tlf. 3818 7275 eller chefkonsulent Annette Hoffmann, DI, 

e-mail aho@di.dk eller på tlf. 3377 3377.  

Aftalens varighed 

Milepæle i aftalen 

Årlig status  

Selve aftalen 

http://www.akustikbracheaftale.dk/
http://www.akustikbrancheaftale.dk/
http://www.akustikbrancheaftale.dk/
mailto:tj@nnf.dk
mailto:aho@di.dk

