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Murersvende fra den lønningsperiode 

hvor 1. marts falder

§16 Minimallønnen pr. time, svende 128,40 kr. 130,90 kr. 133,40 kr.

Minimallønnen pr. time, arbejdsmand 128,40 kr. 130,90 kr. 133,40 kr.

P5 Akkordafsavnstillæg pr. time 26,00 kr. 27,00 kr. 28,00 kr.

Akkordafsavn betales ikke til:                                        

- Lærlinge / elever                                                                             

- Ungarbejder                                                                              

- Forpraktikanter                                                               

- Medarbejder på deltid                                                           

- Medarbejder på senioraftale

§16

Værktøjsgodtgørelse for murersvende, inkl. 

protokollat nr. 2.                                                                                  

Tillægget gives til såvel akkordarbejde som 

timelønsarbejde.

3,00 kr. 3,05 kr. 3,10 kr.

Akkordforskud:

§27

Akkordforskudsbetaling aftales særskilt mellem 

virksomheden og medarbejderne, dog udbetales 

mindst svarende til minimallønnen incl. 

Akkordsafsavnstillæg, for murersvende

154,40 kr. 157,90 kr. 161,40 kr.

Værktøjsgodtgørelse tillægges 

akkordregnskaberne

For murerarbejdsmænd 154,40 157,90 161,40

Overarbejde 

§14
Overarbejde 1., 2. og 3. time tillægges 50% af 

minimallønnen pr. time: for murersvende
64,20 kr. 65,45 kr. 66,70 kr.

For murerarbejdsmæmnd 64,20 65,45 66,70

§14

Efterfølgende timer, lørdag samt søn- og 

helligadage tillægges 100% af minimallønnen pr. 

time: for murersvende

128,40 kr. 130,90 kr. 133,40 kr.

For murerarbejdsmænd 128,40 130,90 133,40

§23 Priskuranten for murersvende:

Priskuranterne for hovedstadsområdet 1. og 2. 

zone 51,64 % 54,82 % 58,07 %

Provinsen (2019 priser) 2,10 % 4,24 % 6,43 %

Priskuranten for murerarbejdsmænd:

Priskuranten tillægges (2019 priser) 2,10 % 4,24 % 6,43 %

§76 Arbejdstøj:

Medarbejdere med 3 måneders anciennitet får 

udleveret 2 sæt velegnet arbejdstøj pr. år.

For murersvende og murerarbejdsmænd:

§18 Skurpengesats

1. udgør pr. mand pr. dag 57,50 kr. 57,50 kr. 57,50 kr.

2. udgør pr. mand pr. dag 90,00 kr. 90,00 kr. 90,00 kr.

§74 Oventillæg

Ovnmurertillæg 64,15 kr. 65,20 kr. 66,25 kr.

Varm ovn 30 til 50 grader, 30% af minimallønnen 38,52 kr. 39,27 kr. 40,02 kr.

Kørselsgodtgørelse:

§19

Fra 7 km (provinsen) 5 km (København samt 

Nordsjællands 1. og 2. zone) til 35 km fra 

mearbejderens bopæl (provinsen) betales pr. km

1,96 kr kr. kr.

§37 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 149,50 kr. 152,00 kr. 154,50 kr.

§41 Graviditets- og barselsorlov (moderen):

4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 

uger efter fødslen fuld løn, dog max 149,50 kr. 152,00 kr. 154,50 kr.

Anciennitet 6 mdr.

Til adoptanter 14 uger fra barnets modtagelse

§41 Fædreorlov:

i 2 uger efter fødslen fuld løn, dog max pr. time 149,50 kr. 152,00 kr. 154,50 kr.

Anciennitet 6 mdr.

§41 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. 

        Fuld løn Fuld løn Fuld løn

Forældre orlov der startes efter 1. juli 2020               

16 uger af disse 16 uger har den forædre, der 

afholder barselsorlov, ret til 5 uger, og den 

anden forælder har ret til at holde 8 uger. De 

resterende 3 uger ydes enten til den ene eller 

den anden.

§38 Barns første sygedag:

Personlig timeløn dog max. pr. time 149,50 kr. 152,00 kr. 154,50 kr.

§39 Barns hospitalsindlæggelse:

Personlig timeløn dog max. pr. time 149,50 kr. 152,00 kr. 154,50 kr.

og max. 1 uge pr. år pr. barn u/14 år.

§52 Søgnehelligdage og feriefridages betaling: 10,90 % 11,90 % 12,90 %

Forskudsudbetaling voksne udgør pr. dag 1300,00 kr. 1.300,00 kr. 1.300,00 kr.

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 13,50 % 13,50 % 13,50 %

protokollat om særlige arbejdsforhold

Sygeferiegodtgørelsen af sygeperioder uden 

oppebåret sygeløn beregnes pr. dag med følgende 

beløb:

Hovedstaden og Nordsjælland 2. zone:

Faglærte pr. dag 198,40 kr. ? kr. ? kr.

Ikke-faglærte pr. dag 173,00 kr. ? kr. ? kr.

Provinsen:

Faglærte pr. dag 182,90 kr. ? kr. ? kr.

Ikke-faglærte pr. dag 175,40 kr. ? kr. ? kr.

§36 Pension

Ancinnitet 6 mdr. erhvervsarbejde

Fyldt 18 år, for elever når de er fyldt 20 år.

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

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

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

Elever der er fyldt 18 år

Virksomhed 4,00 % 4,00 % 4,00 %

Elev 2,00 % 2,00 % 2,00 %

I alt 6,00 % 6,00 % 6,00 %

§36

Ekstra pensionsbidrag under 14 ugers 

barselsorlov

Fra begyndelsen af den lønningsuge med datoen:

Virksomheden pr. time 8,50 kr. 8,50 kr. 8,50 kr.

Medarbejderen pr. time 4,25 kr. 4,25 kr. 4,25 kr.

I alt pr. time 12,75 kr. 12,75 kr. 12,75 kr.

6 mdrs.anciennitet på det forventede 

fødselstidspunkt

E§3 Elever i murerfaget:

1. lønperiode variabel                           pr. time 74,25 kr. 75,50 kr. 76,80 kr.

2. lønperiode 52 uger                           pr. time 90,25 kr. 91,80 kr. 93,35 kr.

3. lønperiode 52 uger                           pr. time 101,10 kr. 102,80 kr. 104,55 kr.

4. lønperiode 52 uger                           pr. time 119,15 kr. 121,15 kr. 123,25 kr.

Lønnen beregnes baglæns fra 

udlæringstidspunktet

§33 Elever i svendenes akkorder:

For arbejde som udføres af elever i svendenes 

akkorder, fradrages på svendenes regnskaber 

følgende:

1. lønperiode variabel                           pr. time 75,25 kr. 76,50 kr. 77,80 kr.

2. lønperiode 52 uger                           pr. time 94,25 kr. 95,80 kr. 97,35 kr.

3. lønperiode 52 uger                           pr. time 107,10 kr. 108,80 kr. 110,55 kr.

4. lønperiode 52 uger                           pr. time 127,15 kr. 129,15 kr. 131,25 kr.

E§7 Særlig opsparing

Særlig opsparing for elever, feriepenge er 

indeholdt i beløbet
1,00 % 2,00 % 3,00 %

E§10 Arbejdstøj til elever:

Elever har i hvert uddannelsesår ret til 2 sæt 

arbejdstøj - første gang efter endt prøvetid.

E§4 Voksenelever:



Lønnen skal mindst udgøre fagets 

mindstebetalingssats, hvis virksomheden ønsker 

at modtage AUB's særlige refusion

128,40 kr. 130,90 kr. 133,40 kr.

E§13 Kørselsgodtgørelse ved skoleophold:

Elever med uddannelsesaftaler skal ved transport i 

eget transportmiddel, når den samlede skolevej er 

over 20 km betales pr. km udover 20 km

0,98 kr. kr. kr.

E§6 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


