
Opmandskendelse 

i 

faglig voldgift (FV2012.0159) 

 

3F Aabenraa 

for A 

(faglig opmåler Bjarne Sørensen) 

mod 

Dansk Byggeri 

for Bo Michelsen A/S 

(konsulent Kjeld Søgaard) 
 

Voldgiftsretten 

 

Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mel-

lem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. Fagligt Fælles Forbund har som medlemmer af 

voldgiftsretten udpeget forhandlingssekretær Gynther Honnens og opmåler Andy Jacobsen. Dansk 

Byggeri har udpeget konsulent Ib Mechlenborg og konsulent Søren Lund Hansen. Landsdommer 

Mogens Kroman er af arbejdsrettens formand udpeget som opmand.  

 

Sagen har været forhandlet den 7. februar 2013 i Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 Kø-

benhavn K. 

 

Parternes påstande 

 

Klageren har påstået indklagede tilpligtet at anerkende, at der betales som krævet på akkordregn-

skab nr. 40-2011 med beløbet 168.022,54 kr. 
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Indklagde har principalt påstået, at firmaet kræver, at de kritiserede poster på akkordregnskab med 

løbenummer 1921 og akkordnummer 40-2011 fra arbejdspladsen Fjelstrupvej 6100 Haderslev er til 

endelig afregning for udført arbejde. Samt uretmæssige fejlbeløb med dertil knyttede sociale tillæg 

på 27,55 %, der er udbetalt på akkorden tilbagebetales til Bo Michelsen A/S, Tønder. Subsidiært, at 

firmaet fastholder kritikken af akkordregnskabet samt at udbetalte beløb er til endelig afregning. 

Samt retten til at tilbageføre en bankoverførelse af eventuelle ”indfrosset” feriepenge. 

 

De udpegede medlemmer af voldgiftsretten har under voteringen erklæret sig indforstået med, at 

opmanden afsiger kendelse i kort form. 

 

Sagsfremstilling 

 

Det fremgår af As akkordregnskab af 1. december 2011, at den samlede sum er opgjort til 

168.022,54 kr. Bo Michelsen A/S og Dansk Byggeri havde indsigelser mod regnskabet. Der var en 

del poster, der blev kritiseret. Man nåede i første omgang frem til, at beløbet skulle være 127.281,72 

kr.  Efterfølgende, den 8. december 2011, oplyste Bo Michelsen A/S, at tilgodehavende løn for ak-

korden skulle være 133.234,69 kr. Der var lokalt mæglingsmøde den 3. januar 2012 og organisati-

onsmæglingsmøde den 16. marts 2012.  

 

Forklaringer 

 

Der er under sagen afgivet forklaringer af A, Tage Stork og Søren Rasmussen. 

 

Voldgiftsrettens 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. 

 

Det blev under voteringen af de udpegede medlemmer oplyst, at parterne under mæglingsmødet var 

meget tæt på enighed om at fastsætte As samlede sum til 147.642,08 kr. Det er opmandens opfattel-

se, at de fremlagte bilag og de afgivne forklaringer må føre til, at As opgørelse til i alt 168.022,54 
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kr. ikke kan lægges til grund, men også, at indklagedes afregningsmeddelelse af 8. december 2011, 

hvor beløbet fastsættes til 133.234,69 kr. heller ikke kan lægges til grund. 

 

Da beløbet skal fastsættes skønsmæssigt, og da man tidligere har været tæt på at aftale beløbet 

147.642,08 kr., finder opmanden, alt taget i betragtning, at summen af As akkordregnskab skal fast-

sættes til 147.642,08 kr., hvorfra skal fratrækkes det af Bo Michelsen A/S’ allerede udbetalte beløb 

vedrørende denne akkord. I øvrigt frifindes A for indklagedes selvstændige påstande. 

 

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

 

Indklagede, Bo Michelsen A/S, skal til klager, A, betale 147.642,08 kr. med fratræk af det allerede 

til A udbetalte beløb vedrørende denne akkord. 

 

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

 

København, den 7. februar 2013 

 

Mogens Kroman 

 


