
Opmandskendelse 

i 

faglig voldgift (FV2011.0140): 

 

Fagligt Fælles Forbund 

for 

tømrersjakket repræsenteret ved Kim Broholm Eriksen 

 (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) 

mod 

Dansk Byggeri 

for 

Enemærke & Petersen 

(chefkonsulent Henrik Olsen) 
Voldgiftsretten 

 

Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Bygningsoverenskomsten 2010. Fagligt Fælles Forbund har 

som medlemmer af voldgiftsretten udpeget forhandlingssekretær Christian Dyrberg og forhand-

lingssekretær Palle Bisgaard. Dansk Byggeri har udpeget afdelingschef Thorsten Wilstrup og kon-

sulent Henning Kaab. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand 

udpeget som opmand. 

 

Sagen har været forhandlet den 26. januar 2012 i Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 Kø-

benhavn K.  

 

Parternes påstande 

 

Klageren har påstået indklagede tilpligtet at betale tømrersjakket 11.445 kr. for snerydning på ar-

bejdsplatform.  
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Indklagede har påstået frifindelse.  

 

Sagens omstændigheder 

 

Sagen drejer sig om fortolkning af overenskomstens § 80 om vinterbyggeri. Spørgsmålet er, om 

arbejdsplatformen skal betragtes som et stationært arbejdssted.  

 

Af § 80 fremgår blandt andet: 

 
”Generelt 
For at medarbejdere i tiden fra 1. oktober til 30. april kan udnytte arbejdstiden fuldt ud 
til produktiv virksomhed, gennemføres vinterforanstaltninger på følgende grundlag: 
… 
- Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende 

arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 11, stk. 2, (inddækninger) og § 12, stk. 1, 
(stationære arbejdssteder). 

… 
Ved gennemførelse af vinterforanstaltninger skelnes der mellem: 
a. Årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger (ikke overenskomstmæssige vin-

terforanstaltninger). 
… 
Når det af projektbeskrivelsen/byggepladsplanen fremgår eller burde fremgå, at der skal 
gennemføres vinterforanstaltninger, skal medarbejderne være villige til mod betaling at 
udføre, vedligeholde og eventuelt fjerne såvel de angivne foranstaltninger som andre 
årstidsbestemte vinterforanstaltninger, jf. listen over årstids- og vejrligsbestemte vinter-
foranstaltninger i kapitel 2 i vejledningen til vinterbekendtgørelsen, samt byggepladsbe-
kendtgørelsens § 11, stk. 2, efter virksomhedens anvisninger. 
… 
b. Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, det vil sige foranstaltninger, der er af-

talt mellem de respektive overenskomstparter. 
… 
Hvor der udføres arbejdsoperation på samme sted i længere tid, jf. byggepladsbekendt-
gørelsens § 12, stk. 1, etableres der… . 
… 
Snerydning 
Ved stationære arbejdssteder, jf. byggepladsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, er medarbej-
derne pligtige til under arbejdets gang, at holde disse ryddet uden særlig betaling. 
…” 

 

Byggepladsbekendtgørelsens §§ 11 og 12 er sålydende: 
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”§ 11. Til arbejde over terræn eller gulvniveau, der ikke på anden måde kan udføres sik-
kerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal der findes egnede tekniske hjælpemidler, 
hvorfra arbejdet kan udføres. 
Stk. 2. I råhuse, på stilladser og lignende åbne konstruktioner, hvor der foregår arbejde i 
længere perioder, og hvor det må påregnes, at de ansatte udsættes for sundhedsskadelige 
påvirkninger fra vejrliget, skal der i vinterhalvåret foretages inddækninger eller lign. Til 
beskyttelse herimod i det omfang, det er muligt og rimeligt. 
 
§ 12. Hvis der udføres arbejdsoperationer på samme sted i længere tid, skal der træffes 
foranstaltninger til beskyttelse mod vejrliget, såsom etablering af egnet telt eller halvtag 
eller henlæggelse ar arbejdet til bygning eller skur så vidt muligt meddagslystilgang, 
medmindre det vil være åbenbart urimeligt eller uhensigtsmæssigt. 
Stk. 2. …” 

 

Forklaringer 

 

Der er under sagen afgivet forklaringer af Kim Brohom Eriksen, Anders Lange og Erik Jansen. 

Forklaringerne har ikke betydning for sagens resultat og gengives derfor ikke. 

 

Procedure 

 

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at snerydning er en vejrligsbestemt foranstalt-

ning, som medarbejderne skal være villige til at udføre mod betaling. Overenskomstens § 80 henvi-

ser til byggepladsbekendtgørelsen til fortolkning af stationære arbejdssteder, og beskrivelsen af sta-

tionære arbejdssteder i byggepladsbekendtgørelsen omtaler ikke arbejdsplatforme. Disse er i be-

kendtgørelsen beskrevet under stilladser. Det samme gælder branchevejledningen. 

 

Indklagede har til støtte for sin påstand gjort gældende, at reglerne i overenskomstens § 80, stk. b, 

skal lægges til grund for afgørelsen. Medarbejderne er efter denne bestemmelse pligtige til at under 

arbejdets gang at holde disse ryddet uden særlig betaling, og dette omfatter stilladser. Arbejdsplat-

forme kan sidestilles med stilladser, både hvad midlertidighed og funktion angår.   

 

Opmandens begrundelse og resultat 

 

Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er enighed om eller fler-

tal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. 
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Det fremgår af afsnittet ”Generelt” i § 80, at bekendtgørelsens § 11, stk. 2, betegnes ”inddæknin-

ger” og § 12, stk. 1, betegnes ”stationære arbejdssteder”. I § 80 er det anført, at der skelnes mellem 

a. og b., og under a., hvor det anføres, at medarbejderne skal være villige til mod betaling at udføre 

foranstaltningerne, er der henvist til byggepladsbekendtgørelsens § 11. I afsnittet ”Snerydning” er 

der ved angivelsen ”stationære arbejdssteder”, hvor medarbejderne ikke kan få særlig betaling, hen-

vist til bekendtgørelsens § 12, stk. 1.   

 

Arbejdsplatformen må på baggrund heraf betragtes som inddækning, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 

2, der nævner stilladser, og ikke et stationært arbejdssted, jf. § 12, stk. 1. Det må derfor lægges til 

grund, at snerydning på arbejdsplatformen er omfattet af § 80, afsnit a, og ikke afsnittet ”Sneryd-

ning”, der omhandler stationære arbejdssteder.  

 

Som følge heraf gives der klager medhold. 

 

T h i  b e s t e m m e s: 

 

Indklagede, Dansk Byggeri for Enemærke & Petersen, tilpligtes til klageren, Fagligt Fælles For-

bund for tømrersjakket, at betale 14.445 kr. 

 

Beløbet skal betales inden 14 dage. 

 

Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar.  

 

København, den 30. januar 2012 

 

Mogens Kroman 


