
 
PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE 

meddelt tirsdag den 13. marts 2012 

 

i faglig voldgiftssag 2012.0046 

 

Blik- og Rørarbejderforbundet 

(advokat Kim Brandt Jensen) 

 

for  

 

A 

 

mod 

 

TEKNIQ 

for 

Søkrog VVS A/S 

Søkrogen 1 

5700 Svendborg 

(konsulent Steffen Løvgreen) 

 

Tvisten 

Tvisten vedrører retsstillingen for en virksomhed, der skifter medlemskab fra DI og dermed er 

dækket af overenskomsten med CO-Industri, til TEKNIQ og dermed dækkes af VVS-over-

enskomsterne. 

 

Påstande 

Klager har nedlagt påstand om, at indklagede skal anerkende, at der ikke påhviler en særlig 

forpligtelse for Blik- og Rørarbejderforbundet til at begære tilpasningsforhandlinger, når en 

virksomhed indmelder sig i TEKNIQ, samt at indklagede skal at anerkende, at en virksomhed, 
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der har været medlem af DI, efter indmeldelse i TEKNIQ fortsat er omfattet af DI’s område-

overenskomster uanset manglende afholdelse af tilpasningsforhandlinger. 

 

Indklagede har nedlagt principalt nedlagt påstand om frifindelse og subsidiært om, at klager 

skal anerkende, at TEKNIQs vvs-områdeoverenskomst i sin helhed er gældende fra optagel-

sestidspunktet i TEKNIQ, medmindre andet er aftalt ved en tilpasningsforhandling. 

 

Sagens behandling 

Sagen blev behandlet mundtligt tirsdag den 13. marts 2012 med højesteretsdommer Jon 

Stokholm som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede Max Meyer og Kjeld 

Husted og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede Thorkild Bang og Jørgen W. 

Hansen. 

 

Efter forelæggelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt side-

dommerne opnås flertal for noget resultat. Sagen blev herefter overladt til opmandens afgørel-

se. Opmanden fremkom herefter med nedenstående tilkendegivelse. 

 

Retsgrundlag 

VVS-overenskomsten indeholder i pkt. 1 om overenskomstens anvendelse følgende bestem-

melse: 

 
”Stk. 1: Overenskomsten 
Overenskomstparterne er enige om, at denne overenskomsts bestemmelser skal overholdes. 
Parterne er enige om, at overenskomsten er en områdeoverenskomst, som finder anvendelse over for alle 
ansatte medarbejdere inden for overenskomstens gyldighedsområde, hvor parterne er enige om at mod-
virke ethvert forsøg på at omgå overenskomstens bestemmelser. 
 
Stk. 2: Nyoptagne medlemmer 
Virksomheder, som ved deres optagelse i Dansk VVS har overenskomst med et eller flere fagforbund in-
den for overenskomstområdet, hvad enten overenskomsten er en særoverenskomst, en tiltrædelsesover-
enskomst eller en lokalaftale, omfattes uden særlig opsigelse af en sådan overenskomst af denne overens-
komst fra tidspunktet for optagelsen. 
Der optages snarest efter virksomhedens optagelse i Dansk VVS tilpasningsforhandlinger med det formål 
at udforme eventuelle lokale aftaler på en sådan måde, at bestående overenskomstforhold ikke forrykkes 
som helhed. Tilpasningsforhandlingerne skal være afsluttet senest 2 måneder efter virksomhedens op-
tagelse i Dansk VVS. 
Indgåede lokalaftaler i forbindelse med tilpasningsforhandlinger vil efter overenskomstperiodens udløb 
være omfattet af overenskomstens Punkt 29. 
Virksomheder, som ved deres optagelse i Dansk VVS ingen overenskomst eller lokalaftale har med noget 
forbund inden for overenskomstområdet, omfattes af overenskomsten mellem Dansk VVS og de respek-
tive forbund fra optagelsestidspunktet, jf. dog de særlige regler om pensionsbestemmelser i Punkt 4.” 

 

Denne bestemmelse har sin oprindelse i et protokollat af 13. marts 2000. 
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Opmandens tilkendegivelse 

Søkrog VVS A/S blev medlem af TEKNIQ med virkning fra den 1. april 2010. Fra samme 

tidspunkt afgav DI virksomheden som medlem. TEKNIQ orienterede blandt andet Dansk 

Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet om indmeldelsen. I kraft af sit medlemskab af DI var 

Søkrog VVS omfattet af CO-Industri overenskomsten.  

 

VVS- overenskomstens pkt. 1, stk. 2, omhandler nyoptagne medlemmer, der ikke er medlem 

af nogen anden arbejdsgiverorganisation, men som i kraft af en særoverenskomst eller tiltræ-

delsesoverenskomst eller lokalaftale har overenskomst med det relevante fagforbund. Be-

stemmelsen omfatter ikke den situation, hvor et medlem hos DI skifter til TEKNIQ. Et sådant 

medlem vil ved optagelsen i TEKNIQ blive omfattet af VVS-overenskomsten, hvorefter der 

vil foreligge en situation med dobbelt overenskomstdækning. Denne situation ophører, når 

virksomheden i overensstemmelse med CO-Industri overenskomstens bestemmelser opsiger 

denne overenskomst. Det følger heraf, at pkt. 1, stk. 2, andet afsnit, om tilpasningsforhandlin-

ger ikke finder anvendelse i sagen. Dette udelukker ikke, at TEKNIQ-overenskomstens parter 

ved separat aftale kan træffe en tilpasningsaftale om – og på hvilke vilkår – der kan ske tidli-

gere frigørelse af DI/CO-Industri overenskomsten. Spørgsmålet om iværksættelse og gennem-

førelse af sådanne tilpasningsforhandlinger er imidlertid ikke omfattet af VVS-overenskom-

sten. 

 

Konklusion 

På dette grundlag ville opmanden give klageren medhold i sin påstand og indklagede medhold 

i den subsidiære påstand.  

 

De partsudpegede medlemmer erklærede sig indforstået med, at sagen afsluttes med denne 

tilkendegivelse, og kendelse blev frafaldet. 

 

Opmanden fandt, at hver part burde bære sine omkostninger for voldgiftsretten, og at parterne 

burde betale opmandens honorar med halvdelen hver. 

 

Sagen sluttet. 

 

Jon Stokholm 


