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Spildtid 
Vi oplever ofte, at elektrikerne bruger tid på at tale med byggeledelsen eller andre faggrupper, når 
tegninger, beskrivelser osv. af arbejdet ikke er fyldestgørende. Mangler der f.eks. et højdemål til en 
installationskanal på en tegning, er det ofte elektrikerne selv, der kontakter byggeledelsen og bruger tid 
på at fremskaffe en afklaring.  

Det er ikke indeholdt i vores akkordsystem, at elektrikerne skal være med til at projektere arbejdet og 
finde løsninger på, hvordan arbejdet skal udføres. Du skal påvise problemet/manglen for virksomheden 
og tilgå andet arbejde, hvis dette er muligt.  

Modtager du derefter instrukser eller nye tegninger, vil dette være en ændring/tilføjelse til projektet, og 
den medgåede tid til dette skal tillægges akkorden, samt tiden for at påvise problemet/manglen og evt. 
spildtid på at vente på svar.   

En af forudsætninger for vores akkordsystem er netop, at arbejdet skal være udført i henhold til 
tegninger og beskrivelser. Dette stiller ikke kun krav til elektrikeren men også til virksomheden, der skal 
have bygbare tegninger til rådighed.  

Udklip fra overenskomsten  

 

 

 

 

Udklip fra de almindelige bestemmelser § 6 stk. 3 

 

 

 

Udklip fra de almindelige bestemmelser §3 stk. 4 punkt c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vend  

Q&A 
Spørgsmål: 

Kan vi kræve at få udleveret stk./meterliste (virksomhedsopmålingen) af det arbejde, vi ønsker udført i 
akkord. 

Svar: 

Vi har en enighed med Tekniq Arbejdsgiverne om, at alt arbejde over 7 timer kan kræves udført i 
akkord. Udgangspunktet er, at det skal udføres som akkordform A efter Elektrikeroverenskomstens 
§12.1, hvor man får udleveret virksomhedens kalkulation og retter den til, så den passer med det 
udførte arbejde. Dette kræver, at der foreligger en egnet kalkulation. Da det er elektrikeren, der skal 
tilrette kalkulationen med det udførte arbejde, må det også være elektrikeren, der kan vurdere, om 
kalkulationen er egnet dertil. Dette er ikke fastslået ved en faglig kendelse, men vi vurderer iht. 
overstående, at man kan forlange at få udleveret kalkulationen for at kunne vurdere, om den er egnet. 
Mener elektrikeren ikke, at kalkulationen er egnet, kan alternativt akkordform B benyttes, som kræver at 
man laver en opmåling. 

De glemte tillæg 
Et ofte glemt tillæg er fjernelse af klods i udsparing. Med mange udsparinger i 
f.eks. et lejlighedsbyggeri, kan det hurtigt blive til penge. Tiden/prisen er ikke for at 
rense hele udsparingen, men for at gøre plads til rørene/kablerne. Prisen med den 
nuværende betalingsfaktor i EBA er 7,47 kr. pr. sted. Hvis det er nødvendigt at 
fjerne beton, skal der aftales en pris for dette. 

 

Afsluttede akkorder: 
LeoPharma, København (opmålt akkord) – 350kr./t 

Annebergvej, Nordjylland (aftalt sum) – 259,10kr./t 

Nabolaget, Midtjylland (opmålt akkord Calwin) – 260kr./t 

GASA grunden, Midtjylland (opmålt akkord Calwin) – 255kr./t 

NAU – Føringsveje, Nordjylland (opmålt akkord) – 249kr./t 

NAU – Kabeltræk, Nordjylland (opmålt akkord) – 249,30kr./t 

NAU – Udligning, Nordjylland (opmålt akkord) – 262kr./t 

NAU – Føringsvej, Nordjylland (opmålt akkord) – 197kr./t 

NAU – Føringsvej, Nordjylland (opmålt akkord) – 229kr./t 

NAU – Føringsvej, Nordjylland (opmålt akkord) – 226,33kr./t 

Venlig hilsen 

Lasse Pedersen & Thomas Hald Gorski 

lpe@def.dk – thg@def.dk 

Akkordmentorer ved Dansk El-Forbund 


