§§

Murer- og murerarbejdsmandsarbejde
Dansk Byggeri - Fagligt Fælles Forbund

GÆLDENDE
1. marts 2017

1. marts 2018

1. marts 2019

Murersvende fra den lønningsperiode
hvor 1. marts falder
§16
P6

§16

§27

§14

§14

§23

§76

§18

§74

Minimallønnen pr. time, svende
Minimallønnen pr. time, arbejdsmand
Akkordafsavnstillæg pr. time
Akkordafsavn betales ikke til:
- Lærlinge / elever
- Ungarbejder
- Forpraktikanter
- Medarbejder på deltid
- Medarbejder på senioraftale
Værktøjsgodtgørelse for murersvende, inkl.
protokollat nr. 2.
Tillægget gives til såvel akkordarbejde som
timelønsarbejde.
Akkordforskud:
Akkordforskudsbetaling aftales særskilt mellem
virksomheden og medarbejderne, dog udbetales
mindst svarende til minimallønnen incl.
Akkordsafsavnstillæg, for murersvende
Værktøjsgodtgørelse tillægges
akkordregnskaberne
For murerarbejdsmænd
Overarbejde
Overarbejde 1., 2. og 3. time tillægges 50% af
minimallønnen pr. time: for murersvende
For murerarbejdsmæmnd

121,90 kr.
121,90 kr.
25,25 kr.

123,90 kr.
123,90 kr.
25,25 kr.

125,90 kr.
125,90 kr.
25,25 kr.

2,96 kr.

3,01 kr.

3,06 kr.

147,15 kr.

149,15 kr.

151,15 kr.

147,15

149,15

151,15

60,95 kr.
60,95

61,95 kr.
61,95

62,95 kr.
62,95

121,90 kr.
121,90

123,90 kr.
123,90

125,90 kr.
125,90

Priskuranten for murersvende:
Priskuranterne for hovedstadsområdet 1. og 2.
zone
Provinsen

48,52 %
12,88 %

51,34 %
15,02 %

54,52 %
17,44 %

Priskuranten for murerarbejdsmænd:
Priskuranten tillægges 1. marts

23,34 %

25,68 %

28,32 %

For murersvende og murerarbejdsmænd:
Skurpengesats
1. udgør pr. mand pr. dag
2. udgør pr. mand pr. dag

57,50 kr.
90,00 kr.

57,50 kr.
90,00 kr.

57,50 kr.
90,00 kr.

Oventillæg
Ovnmurertillæg

61,15 kr.

62,15 kr.

63,15 kr.

Varm ovn 30 til 50 grader, 30% af minimallønnen

36,57 kr.

37,17 kr.

37,77 kr.

1,93 kr

kr.

kr.

143,00 kr.

145,00 kr.

147,00 kr.

Graviditets- og barselsorlov (moderen):
4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14
uger efter fødslen fuld løn, dog max
Anciennitet 6 mdr.
Til adoptanter 14 uger fra barnets modtagelse

143,00 kr.

145,00 kr.

147,00 kr.

Fædreorlov:
i 2 uger efter fødslen fuld løn, dog max pr. time
Anciennitet 6 mdr.

143,00 kr.

145,00 kr.

147,00 kr.

Efterfølgende timer, lørdag samt søn- og
helligadage tillægges 100% af minimallønnen pr.
time: for murersvende
For murerarbejdsmænd

Arbejdstøj:
Medarbejdere med 3 måneders anciennitet får
udleveret 2 sæt velegnet arbejdstøj pr. år.

Kørselsgodtgørelse:

§19
§37

§41

§41

§41

Fra 7 km (provinsen) 5 km (København samt
Nordsjællands 1. og 2. zone) til 35 km fra
mearbejderens bopæl (provinsen) betales pr. km
Løn under sygdom/tilskadekomst:
Personlig timeløn i indtil 4 uger v/3 mdr.
anciennitet (sygdom) og indtil 8 uger
v/tilskadekomst, ingen anciennitet.
dog max. pr. time

Forældreorlov :

13 uger (fordelt med 5 uger til hver af forældrene
og 3 uger til ENTEN far eller mor) de 13 uger skal
holdes indfor 52 uger efter fødslen og varsles med
3 uger.
dog max. pr. time, indtil 1. juli
§38

§39

1. juli 2017
Fuld løn

Barns hospitalsindlæggelse:
Personlig timeløn dog max. pr. time
og max. 1 uge pr. år pr. barn u/14 år.
Søgnehelligdage og feriefridages betaling:
Forskudsudbetaling voksne udgør pr. dag
Medarbejderen kan senest 30. november
fremsætte ønske om, at restbeløbet eller en del
heraf indbetales som ekstraordinært
pensionsbidrag (selvvalgsordning).

§48

Feriegodtgørelse:
Af den samlede arbejds- og sygeløn i
optjeningsåret beregnes
protokollat om særlige arbejdsforhold
Sygeferiegodtgørelsen af sygeperioder uden
oppebåret sygeløn beregnes pr. dag med følgende
beløb:
Hovedstaden og Nordsjælland 2. zone:
Faglærte pr. dag
Ikke-faglærte pr. dag
Provinsen:
Faglærte pr. dag
Ikke-faglærte pr. dag

§36

G-dage afskedigelse og hjemsendelse:
Dagpengegodtgørelsen for 1. - 2. og 3.
ledighedsdag ved afskedigelse og hjemsendelse (
7,4 timer pr. dag).
Ledighed på mere end 4 timer
Ledighed på 4 timer eller derunder

§32

145,00 kr.

147,00 kr.

143,00 kr.

145,00 kr.

147,00 kr.

8,60 %
1100,00 kr.

9,30 %
1.100,00 kr.

9,90 %
1.100,00 kr.

13,50 %

13,50 %

13,50 %

183,90 kr.
166,20 kr.

?
?

kr.
kr.

?
?

kr.
kr.

172,05 kr.
169,25 kr.

?
?

kr.
kr.

?
?

kr.
kr.

8,00 %
4,00 %
12,00 %

8,00 %
4,00 %
12,00 %

8,00 %
4,00 %
12,00 %

8,50 kr.
4,25 kr.
12,75 kr.

8,50 kr.
4,25 kr.
12,75 kr.

8,50 kr.
4,25 kr.
12,75 kr.

Ekstra pensionsbidrag under 14 ugers
barselsorlov
Fra begyndelsen af den lønningsuge med datoen:
Virksomheden pr. time
Medarbejderen pr. time
I alt pr. time
6 mdrs.anciennitet på det forventede
fødselstidspunkt

E§3

143,00 kr.

Pensionsbidrag
Fra begyndelsen af den lønningsuge med datoen:
Virksomheden
Medarbejderen
I alt

§36

Fuld løn

143,00 kr.

Barns første sygedag:
Personlig timeløn dog max. pr. time

§54

Fuld løn

Elever i murerfaget:
1. lønperiode variabel
2. lønperiode 52 uger
3. lønperiode 52 uger
4. lønperiode 52 uger
Lønnen beregnes baglæns efter

1. jan.

1. jan.

849,00 kr.
425,00 kr.

1. jan

?
?

kr.
kr.

?
?

kr.
kr.

pr. time
pr. time
pr. time
pr. time

70,60
85,80
96,10
113,25

kr.
kr.
kr.
kr.

71,80
87,25
97,75
115,15

kr.
kr.
kr.
kr.

73,00
88,75
99,40
117,15

kr.
kr.
kr.
kr.

Elever i svendenes akkorder:
For arbejde som udføres af elever i svendenes
akkorder, fradrages på svendenes regnskaber
følgende:
1. lønperiode variabel
pr. time
2. lønperiode 52 uger
pr. time
3. lønperiode 52 uger
pr. time
4. lønperiode 52 uger
pr. time

71,60
89,80
102,10
121,25

kr.
kr.
kr.
kr.

72,80
91,25
103,75
123,15

kr.
kr.
kr.
kr.

74,00
92,75
105,40
125,15

kr.
kr.
kr.
kr.

Arbejdstøj til elever:
Elever har i hvert uddannelsesår ret til 2 sæt
arbejdstøj - første gang efter endt prøvetid.
Voksenelever:
Lønnen skal mindst udgøre fagets
mindstebetalingssats
E§12 Kørselsgodtgørelse ved skoleophold:

121,90 kr.

123,90 kr.

125,90 kr.

Elever med uddannelsesaftaler skal ved transport i
eget transportmiddel, når den samlede skolevej er
over 20 km betales pr. km udover 20 km
0,97 kr.
Løn under barsels- og fædreorlov, adoption,
Samme regler som er gældende for
svende/voksne arbejdere med den for elever
gældende lønsats, dog maksimalt den for
svende/voksne arbejdere gældende
maksimumsats.
Forsikring og sundhedsordning
For lærlinge der ikke er omfattet af
pensionsordningen i Pension Danmark.
Oprettes der en forsikring og sundhedsordning i
Pension Danmark

kr.

kr.

