
 

Vend → 

marts 2021 

Dette nyhedsbrev er det første af forhåbentlig mange. Vi vil bestræbe os på at udgive et nyhedsbrev 
hver måned. Der er ikke en fast form eller faste emner, vi vil udvikle nyhedsbrevet hen ad vejen og 
tager gerne imod input og gode ideer af jer akkordelektrikere.  

En af hovedtankerne er, at det på sigt kan bruges som et opslagsværk. Nyhedsbrevene vil være at 
finde på Dansk El-Forbunds hjemmeside: www.def.dk/akkord.  

 

 

Faglige sager 

Er der en ny kendelse på akkordområdet, eller opnået enighed ved et mæglingsmøde, som kan have 
relevans generelt for akkordområdet, vil vi omtale sager her. 

Afsluttede akkorder 

KPC, Nordsjælland (aftalt sum) – 250,43kr./t 

Mølleparken, Østjylland (aftalt sum) - 270 kr./t. 

TBT, Fyn (opmålt akkord) - 260,63 kr./t 

Kviklygrunden, Østjylland (opmålt akkord) – 214,19kr./t 

Den Gamle Spritfabrik, Nordjylland (aftalt sum) – 258,22kr./t 

Har du kendskab til en akkord, som er afsluttet for nyligt, hører vi gerne fra dig. Det er vigtigt, at alle 
akkorder bliver indberettet til vores statistik, da man ved seneste overenskomstforhandling blev enige 
om et protokollat, der skal sikre at lønudviklingen på akkordområdet skal følge den almindelige 
lønudvikling. 

Montagekoder 

Det blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne, at der skulle kigges på montagekoderne i vores 
akkordsystem, og særligt på kabler i føringsveje skulle der være fokus på for at forenkle arbejdet med 
opmåling. Det er aftalt, at der nu skal sættes skub i det arbejde, og at det gerne skal være færdigt til 
sommer – senest inden året er omme. 

Har I gode input til arbejdet, hører vi gerne fra jer. 

Ansættelse af en ekstra akkordmentor 

Pr 1/1-21 er akkordmentorordningen blevet tilføjet ekstra resurser. Det er sket ved ansættelsen af 
Thomas Gorski, som vil varetage lignende opgaver som Lasse allerede med stor succes har gjort de 
sidste 4 år. Med tilføjelsen af Thomas vil akkordmentorordningen derfor hurtigere kunne komme rundt i 
landet og hjælpe jer med deres spørgsmål. Du kan læse mere om Thomas i fagbladet: 
http://mags.otw.dk/danskelforbund/852/16  
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Vend → 

Q&A – Optræk 

SPØRGSMÅL: Akkorden går godt, og vi vil gerne have et optræk/en bonus, men virksomheden vil først 
udbetale overskud, når vi er helt færdige med byggesagen. Kan vi forlange et optræk? 

SVAR: Ja. Iht. overenskomsten kan man forlange et yderligere akkordforskud efter 6 uger på større 
akkorder. Det kræver dog, at der er enighed om, at akkorden kan bære et sådan optræk. Her skal man 
hæfte sig ved ordet enighed, men det betyder ikke, at virksomheden bare kan sige nej. 

Kan man påvise, at akkorden kan bære et optræk, og virksomheden ikke er enig eller bare af princip 
ikke vil udbetale et optræk før akkorden er helt færdig, har man ret til en lokalforhandling, hvor du kan 
fremlægge din påstand/beregning. Snak eventuelt med din TR eller lokalafdeling ved spørgsmål. 

Vi anbefaler, at man på akkordsedlen aftaler nogle faste tidspunkter, hvor man forhandler et optræk. 

Q&A – Begrænset arbejdshøjde 

SPØRGSMÅL: Når vi monterer på besværlige steder, kan vi så få ekstra betaling? 

SVAR: Ja. Der findes to tillæg: Lavhøjdetillæg og begrænset 
arbejdshøjde. 

Lavhøjdetillægget er gældende hvor rummet, der arbejdes i, er under 
150 cm højt. 

Begrænset arbejdshøjde er gældende, hvor 
arbejdshøjden er mellem 50 og 100 cm med et 
fremspring på over 20 cm (75 %), samt ved en 
arbejdshøjde fra 100 til 150 cm med et fremspring 
på over 50 cm (25 %) ved montagestedet. 

Eksempel: 

Højden er under 100 cm, fremspring på over 20 
cm, det giver et tillæg på 75 % på det udførte 
arbejde. 

Når der arbejdes på slumpakkord, bør der indledes en forhandling med virksomheden, hvis tidsplanen 
siger, at montagen i køkkenet skal ske, INDEN køkkenet er monteret, men man først monterer EFTER 
køkkenet er opsat. 

 

I dette tilfælde til vil det give et tillæg på 27,35 kr. efter priserne pr. 15/1-2021. 

Venlig hilsen 

Lasse Pedersen & Thomas Hald Gorski 

lpe@def.dk – thg@def.dk 

Akkordmentorer ved Dansk El-Forbund 

 

mailto:lpe@def.dk
mailto:thg@def.dk

