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§20 Minimalløn 116,45 kr. 118,10 kr. 119,90 kr.

§21 Ungarbejdere og forpraktikanter u. 18 år

15-16 år 40% af minimalsatsen f. voksne 46,60 kr. 47,25 kr. 47,95 kr.

16-17 år 50% af minimalsatsen f. voksne 58,25 kr. 59,05 kr. 59,95 kr.

17-18 år 70% af minimalsatsen f. voksne 81,50 kr. 82,65 kr. 83,95 kr.

§11 Forskudt tid pr. time

fra 18.00 til 22.00 pr. time 20,95 kr. 21,30 kr. 21,65 kr.

fra 22.00 til 06.00 pr. time 41,95 kr. 42,65 kr. 43,35 kr.

påbegyndt efter 24.00 pr. time indtil 06.00 50,80 kr. 51,60 kr. 52,50 kr.

§15 Rådighedsvagt

Fra fredag v/normal arbejdstids ophør til mandag morgen 24,60 kr. 25,00 kr. 25,45 kr.

Øvrige tidspunkter, hverdage 19,85 kr. 20,15 kr. 20,50 kr.

Ved udkald betales mindst for 4 timer plus overtidstillæg

ekslusiv rådighedstillæg

§23 Smudstillæg pr. time 11,50 kr. 11,70 kr. 11,90 kr.

§23 Vandbygningstillæg pr. time 8,10 kr. 8,25 kr. 8,40 kr.

§24 Velfærdsforanstaltninger

Pr. dag uden velfærdsforanstaltninger 41,00 kr. 41,00 kr. 41,00 kr.

§32 Akkordudbetaling 130,50 kr. 132,00 kr. 133,50 kr.

§36 Fradrag ved elevers deltagelse i akkord

1 lønperiode (elevtimeløn +2 kr.) 63,20 kr. 64,35 kr. 65,55 kr.

2. lønperiode (elevtimeløn + 6 kr.) 79,95 kr. 81,35 kr. 82,75 kr.

3. lønperiode (elevtimeløn + 11 kr.) 95,20 kr. 96,80 kr. 98,45 kr.

4. lønperiode (elevtimeløn + 18kr) 119,65 kr. 121,60 kr. 123,55 kr.

§30 Prislisten tillægges 5,80 7,20 % 9,10 %

§32 Zonetillæg

9. zonetillæg er gældende i København, 1. og 2. zone 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Der betales zonetillæg til afsnit 1,2,5,7,8 og 10

Der betales IKKE zonetillæg til afsnit 3,4,6,9,og 10 

gruppe 5 og 6.

Når der benyttes punkter i afsnit 10, til arbejder efter 

afsnit 3,4,6,9,og 10 gruppe 5 og 6 tilkommer disse 

punkter ikke zonetillæg

§27

Kørselsgodtgørelse I eget transportmiddel til 

arbejdsplads udenfor normal arbejdstid.
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Kbh. og zone 1. Fra midten af det postdistrikt hvor 

medarbejderen bor til midten af det postdistrikt hvor 

arbejdspladsen ligger, kun den ene vej og -6 km 3,73 kr. kr. kr.

Fra Kbh. og zone 1 til Provinsen og zone 2, samme 

regler som i provinsen

Provinsen og zone 2, korteste vej imellem 

virksomhedens værksted / medarbejderensbopæl og 

arbejdspladsen - 10 km hver vej.

Kørepenge 2,10 Kr. kr. kr.

Køretid 0,75 Kr. 0,75 kr. kr.

Brug af eget køretøj i virksomhedens interesse i 

arbejdstiden, uden fradrag. (skattefrit) 3,73 kr. kr. kr.

Kørsel i firmabil udenfor normal arbejdstid direkte til 

arbejdsplads betales køretid som ovenstående. 0,75 kr. 0,75 kr. kr.

Ved aftale om samkørsel i firmabil betales føreren for 

samtlige km udenfor normal arbejdstid. 1,20 kr. 1,20 kr. kr.

§38 Pension

virksomhed 8,00 % 8,00 % 8,00 %

medarbejder 4,00 % 4,00 % 4,00 %

I alt 12,00 % 12,00 % 12,00 %

6 mdr. anciennitet

Fyldt 20 år

§38 Ekstra pensionsbidrag under 14 ugers barsel 1. juli 2014

virksomhed 8,50 kr. 8,50 kr. 8,50 kr.

Medarbejder 4,25 kr. 4,25 kr. 4,25 kr.
I alt pr time 12,75 kr. 12,75 kr. 12,75 kr.

Bygningsoverenskomsten

1. marts 2015 1. marts 2016



§40 Sygeløn - max sats

Indtil 4 uger v/3 mdr. anciennitet indenfor 1,5 år 136,00 kr. 137,50 kr. 139,00 kr.

Indtil 8 uger v/tilskadekomst og kan ikke opsiges i 

perioden - ingen anciennitet 136,00 kr. 137,50 kr. 139,00 kr.

§41 Barns 1. sygedag - max sats 136,00 kr. 137,50 kr. 139,00 kr.

§42 v. børns hospitalsindlæggelse - max sats 136,00 kr. 137,50 kr. 139,00 kr.

§43 Barsel

6 mdr. anciennitet indenfor 1½ år

Max sats 136,00 kr. 137,50 kr. 139,00 kr.

Forældreorlov  Fra 1. juli 2014

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. 

Max sats 136,00 kr. 137,50 kr. 139,00 kr.

§55 SH- og feriefridagsbetaling 7,20 % 7,60 % 7,90 %

Forskudsudbetaling pr. dag 900,00 kr. 1.000,00 kr. 1.000,00 kr.

- for ungarbejdere pr. dag 550,00 kr. 600,00 kr. 600,00 kr.

Senest 30. november skal meddelelse om evt. 

restbeløb skal overføres til pension

E§3 Elever

1 lønperiode, variabel pr.time 61,20 kr. 62,35 kr. 63,55 kr.

pr. uge 2.264,40 kr. 2.306,95 kr. 2.351,35 kr.

2. lønperiode, 52 uger pr.time 73,95 kr. 75,35 kr. 76,75 kr.

pr. uge 2.736,15 kr. 2.787,95 kr. 2.839,75 kr.

3. lønperiode, 52 uger pr.time 84,20 kr. 85,80 kr. 87,45 kr.

pr. uge 3.115,40 kr. 3.174,60 kr. 3.235,65 kr.

4. lønperiode, 52 uger pr.time 101,65 kr. 103,60 kr. 105,55 kr.

pr. uge 3.761,05 kr. 3.833,20 kr. 3.905,35 kr.

2 sæt arbejdstøj pr. år

Pension som voksne

Ved fortsættelse i virksomheden efter endt læretid 

indgår læretid i anciennitet ved barsel

§9 1. marts 2011

Forsikringsordning

For lærlinge der ikke er omfattet af pensionsordningen i 

Pension Danmark.             Oprettes der en 

forsikringsordning i Pension Danmark


