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Tillæ til
amarbejdsaftale om yderli ere reduktion af støj
i slagteri- og kødbranchen

På baggrund af evalueringsmøde mellem aftalens parter og Arbejdstilsynet den 24. maj 2016 foreslås
dette tillæg til en forlængelse af samarbejdsaftalen til oktober 2018.
På mødet kvitterede partnerne gensidigt for et konstruktivt møde og det værdifulde i at holde en tæt dia¬
log. Sam rbejdsa talen fortsætter derfor endnu 2 år, og der afholdes et evalueringsmøde igen i oktober

2018.
Siden 2011 er der arbejdet ihærdigt med reduktion omkring branchens særlige udfordringer, hvor de
røde belastninger primært stammer fra. Der er opnået betydelige resultater, dog uden helt at være

kommet helt under 85 dBA. Teknisk er det i øjeblikket ikke muligt at dæmpe yderligere uden at
kollidere med hygiejne eller kvalitets krav. Mange ressourcer er lagt i disse områder, og det sidste år
uden reelle større forbedringer. Derfor lægger branchen op til, at indsatsen på disse områder nedtones de
næste 2 år for at fokusere på andre områder. Der lavet en oversigt over de særlige branche
udfordringsområder, hvor det fremgår, hvilke tiltag der har givet effekt, og hvilke der ikke har.

På baggrund af mødet den 24. maj 2016 hvor Arbejdstilsynet anbefalede målgruppen at fokusere på at
fjerne støjbelastninger ffa peak værdier og på belastninger i området 83 - 85 dBA, vil målgruppen i
perioden juli 2016 - oktober 2018 have nedenstående prioriteringer:
• Virksomhede e under samarbejdsaftalen udformer hver især lokale toårige målsætninger og laver
konkrete handlingsplaner.

• De vil have særligt fokus på reduktion af generende peaks dB(C)
• De vil have særligt fokus på reduktion af unødig støj i de orange områder f a 83 - 85 dBA og i de
områder, hvor det kommer flest til gode.
• Branchen afsøger muligheder for at hente inspiration inte ationalt.
• Yderligere forsøg med at dæmpe støj omkring de særlige branche udfordrings områder nedtones de
næste to år. Se bilag.

København, den 6. oktober 2017

Bilag: Oversigt over de særlige branche udfordringer.
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Tllfiæg til
amarbejdsaftale om yderligere reduktion af støj
i sla teri- og kødbranchen

På baggrund af evalueringsmøde mellem aftalens parter og Arbejdstilsynet den 24. maj 2016 foreslås
dette tillæg til en forlængelse af samarbejdsaftalen til oktober 2018.
På mødet kvitterede partneme gensidigt for et konstruktivt møde og det værdifulde i at holde en tæt dia¬
log. Samarbejdsaftalen fortsætter derfor endnu 2 år, og der afholdes et evalueringsmøde igen i oktober

2018.
Siden 2011 er der arbejdet ihærdigt med reduktion omkring branchens særlige udfordringer, hvor de
røde belastninger primært stammer fra. Der er opnået betydelige resultater, dog uden helt at være

kommet helt under 85 dBA. Teknisk er det i øjeblikket ikke muligt at dæmpe yderligere uden at
kollidere med hygiejne eller kvalitets krav. Mange ressourcer er lagt i disse områder, og det sidste år
uden reelle større forbedringer. Derfor lægger branchen op til, at indsatsen på disse områder nedtones de
næste 2 år for at fokusere på andre områder. Der lavet en oversigt over de særlige branche

udfordringsområder, hvor det fremgår, hvilke tiltag der har givet effekt, og hvilke der ikke har.
På baggrund af mødet den 24. maj 2016 hvor Arbejdstilsynet anbefalede målgmppen at fokusere på at
I eme støjbelastninger fra peak værdier og på belastninger i området 83 - 85 dBA, vil målgmppen i
perioden juli 2016 - oktober 2018 have nedenstående prioriteringer:
• Virksomhede e under samarbejdsaftalen udformer hver især lokale toårige målsætninger og laver
konkrete handlingsplaner.

• De vil have særligt fokus på reduktion af generende peaks dB(C)
• De vil have særligt fokus på reduktion af unødig støj i de orange områder fra 83 - 85 dBA og i de
områder, hvor det kommer flest til gode.
• Branchen afsøger muligheder for at hente inspiration inte ationalt.
• Yderligere forsøg med at dæmpe støj omkring de særlige branche udfordrings områder nedtones de
næste to år. Se bilag.

København, den 6. oktober 2017

