Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0010

Fagligt Fælles Forbund
(forhandlingssekretær Claus von Elling)
mod
Dansk Byggeri
for
Scandcon ApS
(advokat Linda Nordstrøm Nissen)

Uoverensstemmelsen angår, om der har foreligget misforhold ved aflønningen af polske medarbejdere beskæftiget med montage af lofter på en byggeplads på Aarhus Havn, således at virksomhedens
lønniveau som helhed har været ”væsentligt lavere end lønniveauet på sammenlignelige virksomheder i branchen”, jf. Bygningsoverenskomstens § 72, nr. 9.

Klager nedlagde påstand om, at
1) Scandcon ApS skal anerkende, at der på arbejdet med montage af lofter på byggepladsen
”Urban Media Center” Dokk 1 på Aarhus Havn foreligger et misforhold i aflønningen, idet
virksomhedens lønniveau er væsentligt lavere end lønniveauet på sammenlignelige virksomheder i branchen i samme geografiske område, og at
2) Scandcon, såfremt parterne ikke kan blive enige om et niveau for misforholdet, skal afholde
lokalforhandling for at bringe misforholdet til ophør.
Indklagede påstod frifindelse.
Der var under voteringen enighed om, at en afvisningspåstand nedlagt af indklagede ikke påkendes
under nærværende sag.
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Sagen blev mundtligt forhandlet den 19. maj 2015 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul
Sørensen som opmand.
Der blev afgivet forklaring af gruppeformand Kim Lind Larsen, faglig sekretær Claus Salomon Ørskou,
tidl. formand hos Scandcon ApS Cesary Ksiaziek, tidligere tømrere hos KC Acoustic ApS Kenneth Elfrom Hansen og Mads Vigkilde, Anders Hjaltesen, der er tømrer hos Olav de Linde, direktør Peter
Stenholm og konsulent Henning Kaab, begge Dansk Byggeri, indehavere af Scandcon ApS Miroslaw
Staniszewski og Jaroslaw Glowacki samt af bogholder Henriette Moesby, Det dansk-tyske Handelskammer.

Efter bevisførelse, procedure og votering kunne der ikke opnås enighed eller flertal for en afgørelse
blandt de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten. Afgørelsen træffes derfor af opmanden.
Der var enighed om at afslutte sagen i overensstemmelse med opmandens tilkendegivelse, hvorefter
indklagedes påstand om frifindelse ville blive taget til følge.

Baggrunden for sagen
Scandcon ApS blev stiftet i november 2013 til udførelse af en entreprise med opsætning af systemlofter på byggepladsen Urban Mediaspace Center i Aarhus. Hvervgiver var det tyske selskab Lindner AG.
Der var tale om opsætning af ca. 20.000 m2 loft, og virksomheden har anvendt ca. 50.000 timer på
entreprisen. Scandcon antog 20-30 polske medarbejdere, der blev lønnet med 120-130 kr. i timen.
Arbejdet, der i det hele var omfattet af Bygningsoverenskomsten, blev udført i tiden december 2013
til februar 2015. Medarbejderne var ikke udlærte tømrere, men de fleste havde på forskellig vis erfaring inden for byggebranchen.
Lindner antog endvidere selskabet KC Acoustic ApS, i første række til på byggepladsen at stå for udførelse af isolering og inddækninger samt brandhæmmende foranstaltninger omkring rørføringer i loftet samt isolering og inddækning omkring betondragere mv. KC Acoustic lod sit arbejde udføre af 5-8
faglærte tømrere, der blev aflønnet med selskabets sædvanlige timeløn på 170 kr. i timen.
Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at der i løbet af arbejdet opstod et mindre overlap mellem Scandcons og KC Acoustic’ arbejder, således at KC Acoustic’ tømrere undervejs ind imellem tog
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del i selve arbejdet med opsætning af systemlofterne. Men Scandcons folk deltog omvendt ikke i
arbejdet med inddækninger mv.
KC Acoustic gik konkurs i november 2014, og dette selskabs arbejder blev derefter overtaget og færdiggjort af Lindner AG’s danske datterselskab LindnerProject ApS.
Ifølge udskrift af CVR-registeret var KC Acoustic ApS en virksomhed, der udførte lofts- og vægentrepriser og anden virksomhed i forbindelse hermed. Virksomheden, der var hjemmehørende i Odder,
havde ifølge udskriften 2-4 medarbejdere i 2. kvartal 2014.
Også Byggefirmaet Olav de Linde har udført arbejde omfattet af Bygningsoverenskomsten på byggepladsen, dog efter det oplyste ikke vedrørende opsætning af lofter. Dette firmas tømrere er aflønnet
med 175 kr. i timen.
Sagen om misforhold på Scandcons arbejdsplads blev indledt med klagers begæring af 26. september
2014. Organisationsmøde blev afholdt den 17. november 2014.

Opmandens begrundelse og resultat
I overensstemmelse med almindelig fagretlig praksis er det ifølge Bygningsoverenskomstens § 72, nr.
9 og 10, en forudsætning for at statuere misforhold, at den enkelte virksomheds lønniveau er væsentligt lavere end lønniveauet på ”sammenlignelige virksomheder inden for samme branche og geografi”.
Scandcon ApS blev stiftet alene med henblik på for Lindner AG at opsætte de ca. 20.000 m2 systemlofter på byggepladsen ”Urban Media Center”. Der var tale om en omfattende forholdsvis ensartet
arbejdsopgave med meget betydelige elementer af rutinearbejde, og til udførelse af dette arbejde
ansatte Scandcon et stort antal ufaglærte polske medarbejdere, der dog for størstedelen havde erfaring inden for byggebranchen. Fagretligt var arbejdet efter sin karakter omfattet af Bygningsoverenskomsten, jf. dennes § 1, nr. 2, uanset om det det blev udført af faglærte tømrere eller ej. Men arbejdet findes ikke umiddelbart at kunne sammenlignes med de mere komplekse inddækningsarbejder,
som KC Acoustic’ tømrere i hvert fald overvejende var beskæftiget med. Heller ikke Scandcon ApS
som en virksomhed oprettet alene til udførelse af en stor rutinepræget arbejdsopgave med opsætning af systemlofter i et meget stort byggeri er umiddelbart sammenlignelig med KC Acoustic ApS
som en virksomhed, der med få udlærte tømrere udførte alle forskellige arbejder i Aarhus-området
forbundet med opsætning af vægge og lofter, og Scandcon er end mindre sammenlignelig med sæd-
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vanlige alsidige tømrervirksomheder i Aarhus-området, hvor timelønsarbejde efter det oplyste almindeligvis aflønnes med 170-175 kr..
Hverken med hensyn til arbejdsopgaver eller medarbejdersammensætning findes Scandcon ApS således direkte at være sammenlignelig med KC Acoustic ApS og heller ikke med andre virksomheder,
der udførte tømrerarbejde på pladsen – og end mindre med alsidige tømrerfirmaer i Aarhus-området, hvor timelønsarbejde efter det oplyste almindeligvis aflønnes med 170-175 kr.
På det således foreliggende grundlag findes klager ikke at have godtgjort, at Scandcons aflønning af
de polske medarbejdere på byggepladsen har stået i misforhold til lønniveauet på sammenlignelige
virksomheder i branchen i det geografiske område.
Herefter vil indklagedes påstand om frifindelse skulle tages til følge.

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

København den 28. maj 2015

Poul Sørensen

