SATSER

NYE SATSER
VVS-OVERENSKOMSTEN
SATSER PR. 1. MARTS 2021

BARNS 1. SYGEDAG

MINIMALLØN

Satsen for barns første sygedag er:

Mindstelønnen for timelønnede ansatte
og voksenlærlinge:

150,50 kr.

124,60 kr.

SH- OG FRITVALGSKONTO
SMUDSTILLÆG

Virksomhedens bidrag til medarbejderens SH-

Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag:

og fritvalgskontoen til afholdelse af søgne- og

9,90 kr.

helligdage samt ferie- og fridage:

12 procent

SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER
Tillægget hed tidligere skurpenge og udgør dagligt: 60,10 kr.

RÅDIGHEDSVAGT
Vagttillæg pr. time på hverdage:

21,55 kr.

Vagttillæg pr. time på søn-, hellig- og fridage:

27,05 kr.

INDUSTRI- OG VVSOVERENSKOMSTEN

Den ugentlige betaling for rådighedsvagten
er minimum:

1081,10 kr.

(TIDLIGERE OVERENSKOMST MED ARBEJDSGIVERNE)

Særligt tillæg ved pr. udkald
uden for rådighedsvagten:

136,20 kr.

SATSER PR. 1. MARTS 2021

OVERARBEJDE

MINIMALLØN

Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags

Mindstelønnen for timelønnede og

fastsatte timer.
Første og anden time:

voksenlærlinge under overenskomsten er:

41,15 kr.

Fra tredje time og efterfølgende samt overarbejde

SMUDSTILLÆG

efter udkald uden for den daglige arbejdstid, på
fridage, lørdage- søndage og helligdage:

124,65 kr.

Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag:

115,30 kr.

9,90 kr.

FORSKUDT ARBEJDSTID

SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER

Tillæg pr. time, hvor dele af den forskudte arbejdstid

Tillægget hed tidligere skurpenge og udgør dagligt: 60,10 kr.

sluttes efter kl. 18.00 frem til kl. 22.00 betales:

22,65 kr.

OVERARBEJDE

Tillæg pr. time ved forskudt arbejdstid mellem
kl. 22.00 og kl. 06.00:

Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags

44,50 kr.

fastsatte timer.

GRAVIDITETS-, BARSELS- OG FÆDREORLOV

Første og anden time:

41,85 kr.

Den maksimale sats pr. time for medarbejdere på

Tredje og fjerde time:

66,85 kr.

graviditets-, barsels- og fædreorlov:

Fra femte time og efterfølgende:

150,50 kr.

FORÆLDREORLOV

FORSKUDT SPISEPAUSE

Betaling under forældreorlov svarer til løn under sygdom,

Tillæg i tilfælde af akut arbejde, hvor

dog er satsen max. pr. time: (Gælder fra 1/7-2021) 184,00 kr.

spisepausen udskydes mere end 30 minutter:

NR. 2
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125,05 kr.

29,65 kr.

2021

TJEK

DIN LØNSEDDE

L
Alle ændringern
e gæ
fra den 1. marts lder
.

ZONEPENGE
De nye takster for zonepenge stiger pr. 1. marts
2021 med 1,6 procent.
Tllæg for rejsearbejde pr. 1. marts 2021.

VARSLING AF OVERARBEJDE
Tillæg ved overarbejde som varsles samme dag, og
hvor overarbejdets varighed overstiger en time:

106,80 kr.

GODTGØRELSE VED AFSKEDIGELSE

Km over

Km t.o.m.

øre/time

7

10

950

10

13

1330

13

16

1690

16

20

2200

20

25

2775

25

30

3225

30

35

3530

35

40

3735

40

45

4050

inden 4 uger. Godtgørelsen udbetales også,

45

50

4440

hvis vedkommende finder andet arbejde i

50

55

4800

55

60

5185

Ved opsigelse efter 9 måneders ansættelse, såfremt
vedkommende ikke har afslået genansættelse

4-ugers perioden:

9.526,10 kr.

Yderligere tillæg til medarbejdere med over
3 års anciennitet:

2.451,50 kr.

60

65

5570

65

70

5950

70

75

75 og herover

HJEMSENDELSE

6330
8500

Godtgørelse pr. time ved hjemsendelse grundet
manglende arbejde:

143,40 kr.

Når arbejdsgiveren efter aftale stiller motorkøretøj til

RÅDIGHEDSVAGT

rådighed, betales 50% af ovennævnte tillæg for rejsearbejde.

Rådighedsvagten aftales for mindst 7 sammenhængende
dage ad gangen.
Vagttillæg pr. time på hverdage:

21,55 kr.

Vagttillæg pr. time på søn, hellig- og fridage:

27,05 kr

Den ugentlige betaling for rådighedsvagten
er minimum:

1.081,10 kr.

Særligt tillæg ved pr. udkald udenfor
rådighedsvagten:

136,15 kr.

FRITVALGSKONTOEN
Du kan beregne dine zonepenge korrekt ved at bruge

Bidraget til afholdelse af søgne- og helligdage
samt ferie- og fridage:
WWW.BLIKROER.DK

afstandsberegneren på httblikroer.dk/afstand

12,5 procent
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BLIK & RØR

SATSER

TJEK

DIN LØNSEDDE

L
Alle ændringern
e gælder
fra den 1. marts
.

NYE SATSER FOR
VVS-LÆRLINGE
Mindstebetalingen for almindelige lærlinge som VVS-

Samme tillæg betales fra første time ved overarbejde

energispecialist, Ventilationstekniker, VVS-installations-

efter udkald uden for den daglige arbejdstid samt på

tekniker, Blikkenslager og VVS udgør pr. 1. marts 2021:

fridage, lørdage, søndage og helligdage.

1. læreår pr. time

68,40 kr.

SMUDSTILLÆG

2. læreår pr. time

78,90 kr.

Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag:

3. læreår pr. time

99,45 kr.

4. læreår pr. time

113,20 kr.

LÆRLINGENES OPSPARINGSKONTO

5. læreår pr. time (EUX)

124,30 kr.

For VVS-lærlinge er indbetalingen til den særlige
opsparingskonto til afholdelse af fem ferie-fridage:

9,90 kr.

8,5 %

Voksenlærlinge aflønnes som minimum med mindstebetalingen i overenskomsten. Her er satsen:

124,60 kr.

For voksenlærlinge gælder samme vilkår som for
svendene. Her er indbetalingen:

12 %

OVERTIDSBETALING FOR LÆRLINGE
For 1. og 2. time udgør satsen:

41,15 kr.

Fra tredje time og efterfølgende
timers overarbejde er satsen:
NR. 2

89,85 kr.
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