
 

Protokollat 

med 

tilkendegivelse 

af 

17. marts 2010 

i faglig voldgift FV2010.0039: 

 

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark 

for  

Karl Korsgaard, 

Bjarne Thomasen, 

Henning Søndergaard, 

Henrik Pedersen 

og 

Casper Daugaard 

(faglig sekretær Svend-Aage Poulsen) 

 

mod 

 

Dansk Byggeri 

for 

Ydinggaard A/S 

 (kontorchef Jørgen Boje) 
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Denne sag er forhandlet for en faglig voldgiftsret med højesteretsdommer Børge Dahl som for-

mand og opmand. Der blev under forhandlingen afgivet forklaringer af Karl Korsgaard, tillids-

repræsentant Henning Kraul og direktør og projektleder Kurt Jacobsen. Da der efter procedure og 

votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten var enighed om en afgørelse, 

skulle denne træffes af opmanden, som fremkom med en begrundet tilkendegivelse om sagens ud-

fald, hvorefter parterne enedes om at afslutte sagen i overensstemmelse med denne tilkendegivelse 

som angivet i arbejdsretslovens § 28, stk. 4. 

 

Opmandens tilkendegivelse: 

 

Uoverensstemmelsen angår, om virksomhedens opsigelse af 20. november 2008 af lokalaftaler om-

fatter køretillæg som angivet i virksomhedens meddelelse af 1. oktober 2007. 

 

Det hedder i meddelelsen af 1. oktober 2007: 

 

”Nye satser for vejtid, udepenge og arbejdstøj.  Odder 1. oktober 2007 
 
… 
 
Kilometer pr. dag Sats 
0-20 km 0 kr. 
21-80 0,75 kr. 
81-uendelig 1,50 kr. 

 
Det er vigtigt I angiver vejtid pr. dag og ikke for hele ugen. 
 
For sjak der har firmabil: 
… 
Vejtiden regnes fra medarbejderens bopæl og betales efter ovenstående skema. 
 
For sjak der ikke har firmabil: 
For medarbejdere, der kører i egen bil, gælder samme satser. 
Derudover betales køretillæg efter statens takster, der i øjeblikket er kr. 3,35 pr. kilometer. Det 
gælder dog her, at der også betales for de første 20 km pr. dag. 
 
Udepenge: 
Som ordet antyder, gælder det, at der kan aftales udepenge, hvis arbejdspladsen ligger mere 
end 80 km fra medarbejderens bopæl og der overnattes nær arbejdspladsen. … 
 
Akkordforskud vil indtil videre være uændret med kr. 134,- pr. time samt tillæg på kr. 16,- pr. 
time, hvilket sammenlagt giver kr. 160,- pr. time. … 
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Arbejdstøj 
…” 
 

Opsigelsesbrevet lyder således: 

 

”Vedr. Lokalaftaler mellem Ydinggaard A/S og medarbejderne. 
 
Hermed opsiges følgende lokalaftaler pr. 31. december 2008. 
 
Lokalaftalen om arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj. 
 
Lokalaftalen om vejtid og udepenge. 
 
Disse lokalaftaler skal genforhandles hurtigst muligt. 
 
Lokalaftalen om akkordforskud og timeløn og lokalaftalen om arbejdstid er stadig gældende.” 
 
 

Meddelelsen af 1. oktober 2007 er udformet, så overskriften om satser for vejtid omfatter udmel-

dingen om køretillæg. Det er på den baggrund umiddelbart mest nærliggende at forstå opsigelsen af 

lokalaftalen om vejtid som omfattende, hvad der er medtaget under overskriften vejtid i med-

delelsen af 1. oktober 2007. En sådan forståelse understøttes af, at opsigelsesbrevet indeholder en 

angivelse af, hvilke lokalaftaler der stadig er gældende, og denne angivelse indeholder ikke noget 

om vejtid eller køretillæg. Der er ikke under sagen fremkommet noget, der taler for en anden forstå-

else. Der må derfor gives indklagede medhold. 

 

  

 

 

Børge Dahl 

  

 


