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Tvisten 
 
Tvisten angår, om det arbejde, som udføres hos Eltel Networks A/S af ca. 62 medarbejdere, der er 
blevet virksomhedsoverdraget fra TDC A/S til Eltel Networks – udover at være omfattet af Dansk 
Metal og TEKNIQs Elektrikeroverenskomst – er omfattet af Dansk Metal og TEKNIQs 
tiltrædelsesoverenskomst til Industriens Overenskomst.  
 
 
Påstande 
 
Klager, Dansk Metal, har nedlagt påstand om, at indklagede, TEKNIQ for Eltel Networks A/S, skal 
anerkende, at den mellem Dansk Metal og TEKNIQ gældende tiltrædelsesoverenskomst til 
Industriens Overenskomst omfatter det arbejde, herunder i form af fejlfinding og fejlretning på 
fibernettet, som de medarbejdere, Eltel Networks A/S har overtaget fra TDC A/S som led i en 
virksomhedsoverdragelse i 2011, nu udfører for Eltel Networks A/S. 
 
Indklagede, TEKNIQ for Eltel Networks A/S, har påstået frifindelse, subsidiært at klager skal 
anerkende, at Eltel Networks A/S i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelseslovens regler 
har frasagt sig den overdragne overenskomst, idet virksomheden allerede havde en overenskomst, 
der dækkede fiberarbejde. 
 
Klager har påstået frifindelse over for indklagedes subsidiære påstand. 
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Sagens behandling 
 
Sagen blev behandlet mundtligt den 29. august 2013 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som 
opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen 
og souschef Henrik Jensen, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede underdirektør 
Thorkild Bang og souschef, advokat Charlotte Ketelsen. 
 
Der er afgivet forklaringer af forbundssekretær Per Paaskesen, fællestillidsrepræsentant Svend Erik 
Nielsen, faglig sekretær Kjeld Husted, faglig sekretær Carl Mahler, divisionsdirektør Søren Eg 
Nielsen, konsulent Bent Lindgren og næstformand Jens-Olav Pedersen. 
  
Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne 
opnås flertal for noget resultat. Sagen blev herefter optaget til opmandens kendelse, som efter aftale 
ikke indeholder en fuldstændig sagsfremstilling og fuldstændig gengivelse af forklaringer og 
procedure. 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Sagsforløbet mv. 
I efteråret 2011 outsourcede TDC A/S on-site fiberproduktionen til Fiber og Anlæg I/S, som er et 
konsortium bestående af tre selskaber, herunder Eltel Networks A/S. I den forbindelse blev ca. 62 
overenskomstansatte medarbejdere med virkning fra den 1. december 2011 virksomhedsoverdraget 
fra TDC til Eltel Networks. Næsten alle de pågældende medarbejdere var ved overdragelsen 
organiseret i Dansk Metal og fortsatte hermed efter overdragelsen. Det hedder i Eltel Networks 
informationsbrev af 5. oktober 2011 til medarbejderne bl.a.: 
 

”For … virksomhedsoverdragne medarbejdere, som i dag er omfattet af 
overenskomsten med Dansk Metal, vil du efter den 1. december 2011 være omfattet af 
Elektrikeroverenskomsten mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund, som Eltel 
Networks A/S er omfattet af. De hidtidige kollektive rettigheder som udspringer af 
overenskomst med Dansk Metal vil fortsat være gældende, som en individuel ret for 
dig og vil således være gældende indtil minimum 29. februar 2012.” 

 
Den nævnte overenskomst med Dansk Metal er overenskomsten mellem TDC og Dansk Metal (det 
såkaldt Tilpassede Grundlag bestående i Industriens Funktionæroverenskomst med en 
tilpasningsaftale). Denne vil i det følgende blive betegnet det Tilpassede Grundlag, og 
Elektrikeroverenskomsten mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund, nu Dansk Metal, vil i det 
følgende blive betegnet Elektrikeroverenskomsten.  
 
Den 12. oktober 2011 meddelte Eltel Networks Dansk Metal bl.a.: 
 

”Med virkning fra 1. december 2011 overdrager TDC en del af sin virksomhed til 
Eltel Networks A/S. Det drejer sig om fiberanlæg og fejlretning på fibernettet, og 
virksomhedsoverdragelsen omfatter ca. 62 medarbejdere omfattet af Dansk Metal 
overenskomsten mellem DI og CO-Industri. De berørte medarbejdere er den 5. 
oktober blevet orienteret på et informationsmøde, og har ligeledes fået tilsendt 
vedlagte informationsbrev. 
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Eltel Networks A/S, som er medlem af TEKNIQ indtræder ikke i overnævnte 
overenskomst eller i de i TDC gældende lokalaftaler. Individuelle rettigheder i 
henhold hertil vil dog blive respekteret. 

 
Medarbejderne vil fremover være omfattet af Elektrikeroverenskomsten mellem 
TEKNIQ og Dansk El-Forbund …” 

 
Det er under sagen ubestridt, at Eltel Networks ved dette brev gyldigt har frasagt sig 
overenskomsten mellem TDC og Dansk Metal (det Tilpassede grundlag). Det bemærkes herved, at 
TEKNIQ ikke har tiltrådt det Tilpassede Grundlag. 
 
I tilslutning til Elektrikeroverenskomsten har TEKNIQ indgået en tiltrædelsesoverenskomst til 
Industriens Overenskomst med Dansk Metal (i det følgende betegnet Tiltrædelsesoverenskomsten), 
og Eltel Networks er som medlem af TEKNIQ omfattet af begge overenskomster. Industriens 
Overenskomst med Dansk Metal vil i det følgende blive betegnet Industrioverenskomsten.  
 
Der er under sagen ikke tvist om, at Elektrikeroverenskomsten omfatter det arbejde, som de ca. 62 
virksomhedsoverdragne medarbejdere udfører hos Eltel Networks. Tvisten angår, om også 
Tiltrædelsesoverenskomsten omfatter dette arbejde, således at der foreligger en 
paralleloverenskomstsituation.  
 
Nærmere om Tiltrædelsesoverenskomsten 
Tiltrædelsesoverenskomsten blev første gang indgået i 1963. Overenskomsten blev dengang indgået 
mellem Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (nu Dansk Metal) og 
Elektroinstallatørforeningerne for København og Provinsen (senere Elektroinstallatørernes 
Landsforening (ELFO), nu TEKNIQ). I protokollat af 1. april 1963 hedder det bl.a.: 
 

”… enighed om, at man for medlemmer af forbundet beskæftiget hos medlemmer af 
de to foreninger tiltræder den mellem Centralorganisationen af Metalarbejdere i 
Danmark og Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i 
Danmark til enhver tid gældende overenskomst og de dertil knyttede ”Fælles 
Værkstedsregler”.” 

 
Tiltrædelsesoverenskomsten er siden løbende blevet forlænget, senest ved protokollat af 8. marts 
2012. I det for tvisten gældende protokollat af 12. marts 2010 om fornyelse af 
Tiltrædelsesoverenskomsten for en 2-årig periode, indgået mellem TEKNIQ og Dansk Metal, 
hedder det bl.a.: 
 

”Overenskomsten er en tiltrædelse af den mellem Dansk Industri og CO-Industri 
gældende overenskomst, og parterne er enige om, at det forhandlingsresultat, der 
ligger til grund for fornyelsen 2010, også gælder for tiltrædelsesoverenskomsten 
mellem Dansk Metal og TEKNIQ, dog modificeret ved vedlagte aftaler i henhold til 
protokollat.” 
 

Da der i marts 1979 blev indgået ny Industrioverenskomst, blev denne af ELFO (nu TEKNIQ) 
udsendt til i hvert fald ELFOs medlemmer med et af ELFO udarbejdet og indlagt løst blad dateret 
den 1. marts 1979, hvori det hedder bl.a.:  
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”Den til enhver tid gældende [Industrioverenskomst] og de hertil hørende Fælles 
Værkstedsregler er gældende for arbejde udført af smede og maskinarbejdere samt 
arbejdsmænd beskæftiget hos medlemmer af … ELFO dog således, at der gælder 
følgende undtagelser: 

 
For smede og maskinarbejdere: 
… 

 
For arbejdsmænd og specialarbejdere: 
…” 

 
Tilsvarende fremgangsmåde er blevet anvendt i forbindelse med andre fornyelser af 
Industrioverenskomsten, i hvert fald i 1995. 
 
I tilslutning til protokollatet af 12. marts 2010 foreligger der et uunderskrevet dokument med 
overskriften ”Tiltrædelsesoverenskomst til Industrioverenskomsten mellem DI og CO Industri 
indgået mellem Dansk Metal og TEKNIQ”. Det hedder heri bl.a.: 
 

Tiltrædelsesoverenskomsten omfatter smede- og maskinarbejde udført for TEKNIQs 
medlemmer, hvis øvrige faglærte arbejde er omfattet af Elektrikeroverenskomsten. 
… 

 
Glostrup, den 25. maj 2010 

 
Dansk Metal  TEKNIQ” 

 
Nærmere om Elektrikeroverenskomsten mv. 
Da er første gang i 1963 blev indgået en Tiltrædelsesoverenskomst, eksisterede der en 
Elektrikeroverenskomst. 
 
Oprindelig blev tele- og kommunikationsarbejde henført under Dansk Metals organisationsområde, 
medmindre det henhørte under Telekommunikationsforbundet. Det fremgår af Dansk Metals 
hjemmeside, at Telekommunikationsforbundet blev oprettet i 1994 ved sammenlægning af Dansk 
Tele Forbund (oprettet 1987) og Dansk Telesamvirke, og at forbundet blev sammenlagt med Dansk 
Metal i 2003. 
 
I 1990 blev Dansk El-Forbund, som ligeledes senere er blevet sammenlagt med Dansk Metal, og 
ELFO (nu TEKNIQ) enige om en udvidelse af Elektrikeroverenskomstens anvendelsesområde. Det 
hedder herom i protokollat af 6. marts 1990 vedrørende ”gyldighedsområde på teleområdet” bl.a.: 
 

”Dansk El-Forbund og … ELFO har drøftet Elektrikeroverenskomstens faglige 
gyldighedsområde på baggrund af liberaliseringen på teleområdet, der gennemføres 
fra 1. juli 1990. 

 
Parterne er enige om, at arbejder ved anlæg og installationer for telekommunikation er 
omfattet af Elektrikeroverenskomsten, og de til overenskomsten knyttede 
Landspriskuranters faglige gyldighedsområde.” 
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Som anført ovenfor er der mellem parterne enighed om, at det arbejde, der udføres af de 
virksomhedsoverdragne medarbejdere hos Eltel Networks (bl.a. anlægsarbejde samt fejlfinding og 
fejlretning på fibernettet), er omfattet af Elektrikeroverenskomsten. 
 
Opmandstilkendegivelse af 28. oktober 2003 i faglig voldgift 
I højesteretsdommer Poul Sørensens opmandstilkendegivelse af 28. oktober 2003 i faglig 
voldgiftssag vedrørende Carlo Gavazzi Implanti SpA hedder det bl.a.: 

”Som sagen foreligger oplyst, lægges det til grund, at virksomheden har udført en 
større el-entreprise ved Københavns Metro, og at der til udførelsen af dette arbejde har 
været ansat såvel faglærte elektrikere som ufaglærte medarbejdere. 

Elektrikeroverenskomsten indeholder ikke nogen generel beskrivelse af 
overenskomstens gyldighedsområde. Det hedder alene i § 12, stk. 4, at 
Landspriskuranten for Installationsarbejder, der løber sideordnet med 
overenskomsten, er gældende for arbejder, der udføres af medlemmer af ELFO. 
Modsvarende siges det i Landspriskurantens afsnit 01 Generelt, at priskuranten er 
beregnet for almindeligt installationsarbejde udført af et medlem al Dansk El-Forbund 
for regning af en elinstallatør, der er medlem al ELFO. 

Foruden deciderede elinstallationsarbejder, hvortil der kræves autorisation, omfatter 
priskuranten en lang række supplerende/accessoriske arbejdsfunktioner, som isoleret 
set kan henhøre under andre overenskomsters faglige gyldighedsområde, men som 
skal aflønnes efter Elektrikeroverenskomsten, når sådanne arbejder udføres af faglærte 
elektrikere. I overensstemmelse hermed er der enighed om, at der som led i udførelsen 
af en el-entreprise vil kunne ansættes ufaglært arbejdskraft til frembæring af 
materialer og almindelig oprydning o.lign. 

Ligeledes i overensstemmelse hermed har ELFO med Specialarbejderforbundet i 
Danmark indgået en tiltrædelsesoverenskomst til Industrioverenskomsten, hvori 
særligt fremhæves arbejdsfunktioner som gravning, støbning samt rejsning af master. 
Sådant sædvanligt anerkendt arbejdsmandsarbejde vil givetvis også kunne foregå 
under en el-entreprise som den omhandlede ved metroen, og dette arbejde vil dermed 
kunne tænkes aflønnet efter Industrioverenskomsten.” 

 
 
Forklaringer 
 
Kjeld Husted har om Tiltrædelsesoverenskomsten forklaret, at han har deltaget i forhandlinger om 
overenskomsten siden 2007. Han har opfattet det således, at overenskomsten dækker alt det, der 
ikke er decideret el-arbejde.  
 
Han har om ELFOs løse blade til Industrioverenskomsterne fra 1979 og 1995 forklaret, at han har 
set dem før, og at de ikke udsendes længere. De blev måske udsendt til og med 1995. En smed 
udfører i dag ikke det samme arbejde som i 1979 og 1995. 
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Om det uunderskrevne dokument med overskriften ”Tiltrædelsesoverenskomst til 
Industrioverenskomsten mellem DI og CO Industri indgået mellem Dansk Metal og TEKNIQ” har 
han forklaret, at det ikke er udarbejdet af Dansk Metal, som heller ikke har medvirket ved 
dokumentets tilblivelse. Han så det første gang i sommeren 2010. Han fik det på en mail fra 
Thorkild Bang og drøftede det med sin chef. Da overenskomstforhandlingerne var afsluttet på det 
tidspunkt, besluttede de ikke at gøre noget ved det. TEKNIQ har ikke bedt om at få dokumentet 
underskrevet. 
 
Bent Lindgren har forklaret, at han har været ansat hos ELFO, senere TEKNIQ, siden 1980, og at 
han har deltaget i overenskomstforhandlinger siden 1981. Formålet med 
Tiltrædelsesoverenskomsten har fra starten været at få dækket smede og maskinarbejdere, som 
undertiden skulle udføre arbejde i tilslutning til el-arbejde. På samme måde blev der mellem ELFO 
og Specialarbejderforbundet i Danmark indgået en tiltrædelsesoverenskomst til 
Industrioverenskomsten, hvori særligt fremhæves arbejdsfunktioner som gravning, støbning samt 
rejsning af master. Andet arbejde, der vedrørte Elektroinstallatørforeningerne for København og 
Provinsen, senere ELFO, var dækket af Elektrikeroverenskomsten. 
 
Han har om ELFOs løse blade til Industrioverenskomsterne fra 1979 og 1995 forklaret, at de løse 
blade blev indlagt, så de virksomheder, der modtog dem sammen med Industrioverenskomsten, 
kunne se, hvilke medarbejdere der er omfattet af Tiltrædelsesoverenskomsten.  
 
Om det uunderskrevne dokument har han forklaret, at det er udarbejdet af TEKNIQ. Der er måske 
tale om et udkast til protokollat.  
 
 
Procedure 
 
TEKNIQ har navnlig anført, at Tiltrædelsesoverenskomsten – uanset at det ikke klart fremgår af 
ordlyden – alene er aftalt og tiltænkt at gælde for medlemmer af Dansk Metal, der udfører opgaver 
som smede og maskinarbejdere. Det har formodningen mod sig, at Elektroinstallatørforeningerne 
for København og Provinsen, senere Elektroinstallatørernes Landsforening (ELFO), bevidst har 
villet påtage sig en overenskomstmæssig forpligtelse, der indebærer dobbelt overenskomstdækning.  
 
Dansk Metal har navnlig anført, at Tiltrædelsesoverenskomsten ikke er begrænset til smede og 
maskinarbejdere, men omfatter alt arbejde, der er omfattet af Industrioverenskomsten, og at den 
således omfatter det arbejde, som de virksomhedsoverdragne medarbejdere udfører hos Eltel 
Networks. Dansk Metal har i den forbindelse anført, at det omtvistede arbejde hører under Dansk 
Metals faglige gyldighedsområde som et kerneområde, og at Tiltrædelsesoverenskomsten med 
fornyelser nu har eksisteret i ca. 50 år, uden at der på noget tidspunkt er formuleret begrænsninger i 
dens anvendelsesområde i forhold til Industrioverenskomstens faglige gyldighedsområde.  
 
 
Opmandens begrundelse og resultat 
Da Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (nu Dansk Metal) og Elektroinstallatørforeningerne 
for København og Provinsen (senere ELFO, nu TEKNIQ) første gang i 1963 indgik en 
Tiltrædelsesoverenskomst til Industrioverenskomsten, eksisterede der i forvejen en 
Elektrikeroverenskomst mellem de samme overenskomstparter.  
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Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at baggrunden for, at Tiltrædelsesoverenskomsten blev 
indgået, var, at det forekom, at der i tilslutning til udførelse af el-arbejde skulle udføres smede- og 
maskinarbejde, som ikke var dækket af Elektrikeroverenskomsten. Tilsvarende må det antages, at 
baggrunden for tiltrædelsesoverenskomsten mellem ELFO og SID var, at det forekom, at der i 
tilslutning til udførelse af el-arbejde skulle udføres arbejdsfunktioner som gravning, støbning samt 
rejsning af master. 
 
Det fremgår hverken af ordlyden af den første Tiltrædelsesoverenskomst fra 1963 eller af ordlyden 
af de senere Tiltrædelsesoverenskomster, at gyldighedsområdet er begrænset til smede og 
maskinarbejdere, men det fremgår af Tiltrædelsesoverenskomsten fra 1963, at den omfattede de 
medlemmer af Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund, nu Dansk Metal, som var beskæftiget hos 
medlemmer af de to daværende elektroinstallatørforeninger. Der var ikke på det tidspunkt 
spørgsmål om at udføre tele- og kommunikationsarbejde, men almindeligt el-arbejde var omfattet af 
Elektrikeroverenskomsten, og det må have formodningen mod sig, at det var tanken, at elektrikere 
mv., som udførte sådant almindeligt el-arbejde, tillige skulle omfattes af 
Tiltrædelsesoverenskomsten. På den baggrund og efter Bent Lindgrens forklaring og ordlyden af de 
løse blade, som ELFO i hvert fald i 1979 og 1995 udarbejdede og udsendte til forbundets 
medlemsvirksomheder sammen med Industrioverenskomsten, og som Dansk Metal havde kendskab 
til, må det lægges til grund, at Tiltrædelsesoverenskomsten oprindelig var begrænset til at omfatte 
smede og maskinarbejdere.  
 
Der er ikke grundlag for at antage, at Tiltrædelsesoverenskomstens gyldighedsområde senere er 
blevet udvidet, således at overenskomsten omfatter andet og mere end smede og maskinarbejdere. 
Det forhold, at tele- og kommunikationsarbejde på et tidspunkt efter den første 
Tiltrædelsesoverenskomst fra 1963 er blevet overenskomstreguleret og nu er omfattet af i hvert fald 
Elektrikeroverenskomsten, kan således ikke føre til, at tele- og kommunikationsarbejde, herunder 
det arbejde, som de virksomhedsoverdragne medarbejdere udfører hos Eltel Networks, kan anses 
for omfattet af Tiltrædelsesoverenskomsten. 
 
Indklagedes principale påstand om frifindelse tages herefter til følge.     
 

 
 

THI BESTEMMES: 
 
TEKNIQ for Eltel Networks A/S frifindes. 
 
Hver part bærer sine omkostninger for voldgiftsretten. Parterne betaler opmandens honorar med 
halvdelen hver. 
 
 

 
 
 
 

Thomas Rørdam 
 
 


