
Opmandskendelse 

i 

faglig voldgift (FV2012.0160 og FV2012.0161) 

 

3F Transport, Logistik & Byg i Århus 

For 

Murersvende og murerarbejdsmænd på byggepladsen Emiliedalen Høj-

bjerg 

(faglig sekretær Morten Petersen) 

mod 

Dansk Byggeri 

for 

Celco Murer- og Flisefirma A/S 

(konsulent Ole Thaarup) 
 

Voldgiftsretten 

 

Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst 2012 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde 

mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. 3F Transport, Logistik & Byg i Århus har som 

medlemmer af voldgiftsretten udpeget forhandlingssekretær Gynther Honnens og opmåler Peter 

Schmidt. Dansk Byggeri har udpeget chefkonsulent Hans Henrik Kristensen og konsulent Ib Mech-

lenborg. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand udpeget som 

opmand. 

 

Sagen har været forhandlet den 20. juni 2013 i Dansk Byggeri, Agerbæksvej 17, 8240 Risskov.  
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Parternes påstande 

 

Klageren har påstået, at firmaet skal betale for ekstra opfyldning af mørtel, 23.880 kr., betale for 

ekstra opklodsning af mursten/stenhoveder, 45.638 kr., og betale for 12 akkorderingssedler, i alt 

51.328 kr. 

 

Indklagede har påstået frifindelse. 

  

Sagens omstændigheder 

 

Murerakkorden gik i gang den 14. marts 2011. Den 26. maj 2011 underskrev parterne akkordaftale. 

Det fremgår af denne, at aftalen blandt andet omfatter: 

 
”I muring af sten til vandskur, isolering, opsæt flamingo, modtagelse, tilberedning og 
transport af materialer, oppasning af svende på skalmursarbejde samt det for murerar-
bejdets udførelse nødvendige stilladsarbejde. 
Firmaet sørger selv for opsætning af pap. (I prisen er pap i akkord for (N1-N2-N3A-
N3)) 
For ovennævnte arbejde betales 5,50 pr. sten. 
… 
Priskuranten for samme overenskomst danner grundlag for arbejdsmandens arbejdsop-
gaver i akkorden.” 

 

Krav om betaling for ekstra opfyldning af mørtel og ekstra opklodsning af mursten 

 

Kravet om betaling for ekstra opfyldning af mørtel og ekstra opklodsning af mursten fremkom i 

klagernes akkordopgørelse vedrørende blok N1, N2, N3 og N3.A, den 2.august 2011.  

 

Krav om betaling for 12 akkorderingssedler 

 

De tre første akkorderingssedler er underskrevet af klagerne den 9. august 2011, to den 15. august 

2011, en den 22. august 2011, to den 26. august 2011 og de sidste fire den 2. september 2011. Det 

fremgår af en opgørelse af alle akkorderingssedlerne fra indklagede, at man har accepteret et samlet 

beløb på 9.205 kr. En del af de accepterede krav er i overensstemmelse med klagernes beløbsangi-

velser, og i resten af de accepterede krav har indklagede anerkendt mindre beløb end krævet af kla-

gerne. 
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Der er i alt tale om 38 forhold, der fører til det samlede beløb på 51.328 kr. Indklagedes accept på i 

alt 9.206 kr. drejer sig om 10 af de 38 forhold. 

 

Forklaringer 

 

Der blev under sagen afgivet forklaringer af murersvend Rasmus Skovholm, murerarbejdsmand 

Karl Knudsen, murermester Jens Otto Villumsen og projektleder Erik Poulsen. Forklaringerne var 

ikke omfattende og ikke afgørende for sagens resultat, så de gengives ikke i denne kendelse. 

 

Procedure 

 

Klager har vedrørende ekstra opfyldning af mørtel gjort gældende, at man havde forventet et stort 

mørtelanlæg på grund af pladsens størrelse, men Celco valgte små anlæg. Der var mange problemer 

med anlæggene i begyndelsen. Firmaet bad efterfølgende sjakket om at udføre den daglige påfyld-

ning af mørtel. Det estimerede tidsforbrug lå mellem 11 og 15 minutter pr. mand pr. gang. Derud-

over gik der tid for at komme fra og til de normale arbejdsopgaver, eksempelvis også ved afmonte-

ring af materialekasse på teleskoplæsseren og montering af samme efter påfyldning. Der står intet 

sted i priskuranten for murerarbejdsmanden noget om opfyldning af blandeanlæg. Opgaven ligger 

klart uden for den indgåede akkordaftale. 

 

Vedrørende ekstra opklodsning af mursten/stenhoveder har klager gjort gældende, at firmaet bestilte 

80-stenshoveder. Klagerne lavede de forhøjede skamler, hævede murstenene fra underlaget, satte 

dem på pallerne, brugte stenvogn, anbragte skamlerne og bragte dem bagefter hen til næste brugs-

sted. Der var således ekstraarbejde med at sætte stenene op i den rigtige arbejdshøjde: Produktion af 

skammel, transport til forbrugssted, tipning af stenhoved og indsamling af skamler efter hver flugt. 

 

Vedrørende betaling for 12 akkorderingssedler blev der alene henvist til bilagene herom.   

 

Indklagede har gjort gældende, at der den 24. maj 2011 blev afholdt forhandlingsmøde vedrørende 

prisen på akkorderne. Aftalen blev indgået den 26. maj 2011, prisen blev 5,50 kr. pr. sten. Murerak-

korden startede den 14. marts 2011 og prisen blev først indgået den 26.maj 2011, altså 3 måneder 
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efter at de første sten var lagt. I den periode var der også sket opfyldning af silo samt opklodsning af 

stenhoveder. Indklagede gør gældende, at det omhandlede arbejde var kapitaliseret og en del af ak-

kordaftalen, der blev indgået efter 3 måneders arbejde. Der blev ikke akkorderet om dette, før efter 

akkordopgørelsen fremkom 2. august 2011. 

 

Vedrørende betaling for 12 akkorderingssedler har indklagede gjort gældende, at langt den overve-

jende del af disse krav er indeholdt i akkordaftalen. Indklagede har tilbudt 9.205 kr., som klagerne 

har afvist. 

 

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. 

 

Krav om betaling for ekstra opfyldning af mørtel og ekstra opklodsning af mursten/stenhoveder 

Henset til det af klagerne anførte om de særlige opgaver i forbindelse med arbejdet med mørtel og 

mursten/stenhoveder finder opmanden, at det må lægges til grund, at disse arbejder var ekstraarbej-

der, der lå uden for den indgåede akkordaftale, men er omfattet af priskuranten, jf. akkordaftalen. 

Det forhold, at akkordaftalen først blev indgået 26. maj 2011, og at kravet blev fremsat i akkordop-

gørelsen 2. august 2011, kan ikke føre til et andet resultat.  

 

Klagerne får derfor medhold i påstandene vedrørende betaling for ekstra opfyldning af mørtel og 

ekstra opklodsning af mursten/stenhoveder, 23.880 kr. og 45.638 kr. 

 

Betaling for 12 akkorderingssedler 

Som anført under sagens omstændigheder er de tre første akkorderingssedler underskrevet af kla-

gerne den 9. august 2011, to den 15. august 2011, en den 22. august 2011, to den 26. august 2011 

og de sidste fire den 2. september 2011. Det fremgår af en opgørelse af alle akkorderingssedlerne 

fra indklagede, at man har accepteret et samlet beløb på 9.205 kr. En del af de accepterede krav er i 

overensstemmelse med klagernes beløbsangivelser, og i resten af de accepterede krav har indklage-

de anerkendt et mindre beløb end krævet af klagerne. 
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Efter en samlet vurdering af de enkelte akkorderingssedler finder opmanden, at klagernes krav om 

betaling skønsmæssigt må fastsættes til 30.000 kr., hvori er indbefattet betaling af 9.205 kr. Bag-

grunden for dette resultat er, at det er yderst vanskeligt med sikkerhed at fastsætte det helt korrekte 

beløb, men efter de fremlagte dokumenter finder opmanden, at klagerne skal have et større beløb 

end anerkendt af indklagede, men altså også et mindre beløb end påstået af klagerne.   

 

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

 

Indklagede skal inden 14 dage til klager betale 23.880 kr. for ekstra opfyldning af mørtel, 45.638 kr. 

for ekstra opklodsning af mursten/stenhoveder og 30.000 kr. for 12 akkorderingssedler. 

 

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

 

København, den 24. juni 2013 

 

Mogens Kroman 


