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Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. 

 

 

 

NHOs medlemmer bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag 

Oslo, 13. april 2018 

 

 

FORHANDLINGSLØSNING I SAMORDNET LØNNSOPPGJØR MELLOM LO OG NHO SAMT 
RESULTAT FRA FORBUNDSVISE TILPASNINGSFORHANDLINGER FOR OVERENSKOMST 
FOR BYGGFAG 2018 - 2020 
 

Viser til tariffnytt med informasjon om avstemning sendt fra NHO den 08.04.2018. LO og NHO  kom frem til en 

forhandlingsløsning under meklingen i tariffoppgjøret 2018. Meklingsprotokollen og protokollen fra 

tilpasningsforhandlinger ligger tilgjengelig på BNLs nettsider.  

 
Utbetaling av nye tillegg/lokale forhandlinger 
Endelig vedtakelsesfrist mellom NHO og LO og YS er 27. april 2018.  Lokale forhandlinger må ikke gjennomføres 

før oppgjøret er vedtatt. 

De nye lønnssatsene skal ikke utbetales før vedtakelsen.  NHO kommer med informasjon om resultatet av 
uravstemningen.  
 
Forslaget inneholder bl.a. følgende punkter: 
 

• AFP 
Partene har i meklingen kommet langt i å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-ordning. En 

ny modell vil bli utredet i løpet av året. Målet er å komme så langt gjennom utredningen at vi kan være 

enige om å behandle ny modell i lønnsoppgjøret 2019.  

• Slitertillegg  
Det er enighet om å gi et "slitertillegg" til de som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har 
helse til å fortsette i arbeid.  

 
Tillegget utbetales maksimalt frem til AFP-pensjonisten fyller 80 år. 
Premieinnbetaling til Sluttvederlagsordningen/Slitertillegget vil opphøre 1. januar 2024.   
 

• Reise, kost og losji 
Norsk Industri og Fellesforbundet har klart å komme frem til en felles forståelse av hvordan RKL skal 
håndteres.   

 
• Lønnstillegg  

Det gis et generelt lønnstillegg på kr 1,00 per time fra 1. april 2018. 
 
 
 

 

http://bnl.no/arbeidsforhold/lonn-og-tariff/tariffoppgjoret/
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I forbundsvise tilleggsforhandlinger ble Byggenæringens Landsforening og 
Fellesforbundet om følgende satshevninger i avtalen:  
 
Kapittel § 2  Lønnsbestemmelser 

Fagarbeidere 
For fagarbeidere gjelder kr 203,80 per time. 

Arbeidstaker uten fag- eller svennebrev  
For arbeidstaker uten bransjeerfaring gjelder kr 183,10 per time. 
For arbeidstakere med minst ett års bransjeerfaring gjelder kr 191,00 per time. 

Unge arbeidstakere 
For arbeidstakere under 18 år, kr 122,90 per time. 

§ 2-7 Overtidsgodtgjørelse 
Ny sats, kr 260,38 

§ 2-10 Diverse tillegg 
§ 2-10.1 Minste godtgjørelse bas     kr 7,30 
§ 2-10.2 Smusstillegg      kr 4,40 

§ 2-11 Verktøygodtgjørelse 

For betongarbeidere, tømrere, anleggsgartnere og murere  
- Forskalere og tømrere kr. 1,70 pr. arbeidet time 
- Murere og flisleggere, sementpussere og terrazzoarbeidere kr.1,20 pr. arbeidet time. For sementpussere 
holder bedriften de nødvendige bøtter, koster og rettholter.  
§ 2-13 Matpenger / kafépenger 
§ 2-13.1 Matpenger ved overtid  kr 86,50 
§ 2-13.2 Kafépenger    kr 27,40 

§ 4-2 Akkordtariffene 

Nye satser FOB § 4-2 
Påslagsprosenter pr. 1. august 2018 er: 

- Blikkenslagerfaget 96,31 % 

- Malerfaget 16,75 % 

- Murerfaget 16,75 % 

- Rørleggerfaget 12,48 % 

- Taktekkerfaget 44,91 % 

- Tømrerfaget minst kr 200,94  

- Isolatører kr 205,34    

- Betongfagene minst kr 239,57  

- Anleggsgartnerfaget 173 øre 
 
 
§ 6-3 Overtidsarbeid 

§ 6-3.2  overtidsgrunnlag     kr 260,38 
§ 6-3.3.4 merknad for rørleggerfaget, utrykningstillegg  minst kr 165 
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§ 6-4 Skiftarbeid 

§ 6-4.2  skifttillegg, 2. skift    kr 27,58 
§ 6-4.2  skifttillegg, 3. skift    kr 44,10 
§ 6-4.2  skifttillegg, lørdag etter kl. 13.00 m.m.  kr 108,70 

§ 7-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig 

§ 7-2.2 Nye satser for reise- og gangtid. 

1. Når arbeidstakeren selv sørger for transport: 

b) For avstand fra 7,5 til 15 km:  kr. 98,10 
c) For avstand fra 15 til 30 km:  kr. 162,50 
d) For avstand fra 30 til 45 km:  kr. 190,80 
e) For avstand fra 45 til 60 km:  kr. 218,40 
f) For avstand fra 60 til 75 km:  kr. 247,80 

2. Når arbeidsgiver sørger for transport: 

a) For avstand fra 7,5 til 15 km:  kr. 58,70 
b) For avstand fra 15 til 30 km:  kr. 98,20 
c) For avstand fra 30 til 45 km:  kr. 117,40 
d) For avstand fra 45 til 60 km:  kr. 137,00 
e) For avstand fra 60 til 75 km:  kr. 157,40 

 
§ 7-2.8.3 for rørleggere, reise- og gangtid inntil 1 1/2 time daglig   
Ny sats rørlegger  kr. 109,50 
Ny sats ufaglært  kr. 100,10 
Ny sats lærling   kr. 75,50 
 
 
Reguleringsbestemmelser for akkordarbeid: 
1. Akkorder som løper før og etter 1. april 2018, men avsluttes før 1.august 2018, benyttes dagens akkordsats. 
2. Alle timer arbeidet i akkord fra og med 1. august 2018 tillegges den nye påslagsprosenten eller 
kronefaktoren. 
3. Akkorder hvor det lokalt er avtalt en forhøyet påslagsprosent eller kronefaktor, tilkommer bare differansen 
mellom den avtalte påslagsprosent eller kronefaktor og den nye. 

  

Kontaktpersoner i BNL: 
Advokat Annicken Iversen:  99207731 E- post: ai@bnl.no  
Advokat Bjarne Brunæs :  90833783   E-post: bb@bnl.no 
Rådgiver Iwona Kilanowska :  98204751 E-post: ik@bnl.no  
Advokat Iselin Seeberg:  95218569 E- post: iselin.seeberg@bnl.no   
 
 

Med hilsen 

Byggenæringens Landsforening 

 

Siri Bergh  

Direktør Arbeidsgiverpolitikk og HMS    
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