
Tilkendegivelse af 30. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV2017.0122: 

 

Fagligt Fælles Forbund 

(forhandlingssekretær Jacob Scavenius) 

 

mod 

Dansk Byggeri   

for 

Nyt-tag.nu ApS 

CVR.nr. 34469733 

Ridebanevej 4A 

3200 Helsinge 

(senioradvokat Thorsten Wilstrup) 

 

 

Sagen angår, om virksomheden har beskæftiget polske medarbejdere uden at overholde 

Bygningsoverenskomsten, således at 3F skal have medhold i krav om betaling af beløb svarende til 

virksomhedens besparelse ved ikke at overholde overenskomsten. 

 

Sagen er forhandlet den 30. oktober 2017 for en faglig voldgiftsret med undertegnede, fhv. 

højesteretspræsident Børge Dahl, som formand og opmand. 

 

Der er under forhandlingen afgivet forklaring af virksomhedens direktør og ejer Michael Avanzini 

og faglig sekretær Peter Bøgh, 3F Fredensborg.  

 

Sagen omfatter to byggepladser: 

 

Hyrebakken, Ålsgårde 

I forbindelse med lægning af ståltag på en ejendom med start den 6. februar 2017 og en varighed af 

4-5 uger beskæftigede virksomheden på pladsen 2 polske medarbejdere. Der er fremlagt lønsedler 

og bankoverførselsdokumentation og afgivet forklaring af Michael Avanzini og Peter Bøgh. 

 



Ud fra en gennemgang af lønsedlerne sammenholdt med overenskomsten tilkendegav opmanden, 

at der ved kendelse i sagen ville blive givet 3F medhold i, at virksomheden skal betale 20.000 kr. 

 

Engsvinget, Hillerød 

I forbindelse med lægning af et tegltag på en ejendom over ca. 6 uger i august-september 2016 

beskæftigede virksomheden på pladsen to polske medarbejdere. Der er fremlagt lønsedler og 

bankoverførselsdokumentation og afgivet forklaring af Michael Avanzini og Peter Bøgh. 

 

Ud fra en gennemgang af lønsedlerne sammenholdt med overenskomsten tilkendegav opmanden, 

at der ved kendelse i sagen ville blive 3F medhold i, at virksomheden skal betale 39.000 kr. 

 

Sagens afgørelse 

Parterne er enige om at afslutte sagen i overensstemmelse med opmandens tilkendegivelser, jf. 

arbejdsretslovens § 28, stk. 4.  

 

Nyt-tag.nu ApS skal til Fagligt Fælles Forbund inden 14 dage betale 59.000 kr.  

 

Hver part bærer egne omkostninger ved sagen behandling og halvdelen af udgiften til opmand. 

 

 

Børge Dahl 

 

 

 


