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Bilag 2 
Rejsegodtgørelse 

 

(Gælder kun for ansættelse på ikke-permanente arbejdspladser) 

København og Nordsjællands 1. zone 

Rejsegodtgørelse 

Vedrørende entreprenør-, murer- og tømrerfagene 

for arbejde inden for de københavnske overenskomsters og 

Nordsjællands 1. zones område 

 

(Overenskomstnævnets kendelse af 18. november 1948 med senere 

ændringer) 

Når en arbejder, som er bosiddende i København eller Frederiksberg 

kommune, er beskæftiget på en arbejdsplads inden for de københavn-

ske overenskomsters og Nordsjællands 1. zones område, og arbejds-

pladsen er beliggende mere end 1 km (fugleflugtslinien) uden for Køben-

havns kommunes grænse, ydes der ham en godtgørelse efter de neden-

nævnte punkter 1 - 4, jf. pkt. 5, angivne regler. Når en arbejder, som er 

bosiddende inden for de københavnske overenskomsters og Nordsjæl-

lands 1. zones område, men uden for Københavns og Frederiksberg 

kommuner, er beskæftiget på en arbejdsplads beliggende i det område, 

aftalen omfatter, og arbejdspladsen ligger mere end 2 km (fugleflugtsli-

nien) uden for den kommune, hvori arbejderen bor, ydes der ham en 

godtgørelse efter de i nedennævnte punkter 1 - 4, jf. pkt. 5, anførte reg-

ler. 

1. Uge- eller månedskort til offentligt transportmiddel betales af ar-

bejdsgiveren for den del af strækningen, der ligger uden for den 

takstgrænse eller station, som er nærmest nuværende kommu-

negrænse (Frederiksberg kommune henregnes i denne hen-

seende under Københavns kommune). Dersom arbejderen ikke 

ønsker at benytte det offentlige transportmiddel, kan godtgørel-

sen for egen befordring dog ikke overstige udgifterne til det of-

fentlige transportmiddel. 

2. Såfremt transport med offentligt transportmiddel, som betales af 

arbejdsgiveren, kun er mulig for en del af strækningen fra 
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kommunegrænsen til arbejdspladsen, erholder arbejderen en 

yderligere godtgørelse pr. dag, hvor han er mødt til arbejdet, af 

120 øre pr. påbegyndt km for de kilometer, hvor offentligt trans-

portmiddel ikke kan benyttes. Kilometerantallet måles ad nærme-

ste vej, og godtgørelsen beregnes kun den ene vej. Såfremt der 

efter befordring med offentligt transportmiddel kun er indtil 1 km 

afstand fra dette til arbejdspladsen, ydes dog ingen godtgørelse 

for denne strækning. 

Dersom arbejderen ikke ønsker at benytte det offentlige trans-

portmiddel, kan godtgørelsen for egen befordring for denne del af 

strækningen ikke overstige udgifterne til det offentlige transport-

middel. 

3. Hvor benyttelse af offentligt transportmiddel ikke er mulig eller 

hensigtsmæssig, får arbejderen en godtgørelse pr. arbejdsdag, 

hvor han er mødt til arbejdet af 120 øre pr. påbegyndt km af af-

standen fra kommunegrænsen til arbejdspladsen. Kilometeran-

tallet måles ad nærmeste færdselsvej, og godtgørelsen beregnes 

kun den ene vej. 

4. Hvor transportafstanden fra kommunegrænsen (Frederiksberg 

kommune henregnes i denne henseende under Københavns 

kommune) til arbejdspladsen er over 12 km, ydes der ud over det 

i punkterne 1 - 3 angivne en yderligere godtgørelse af 55 øre pr. 

påbegyndt km ud over de 12 km, idet godtgørelsen kun beregnes 

den ene vej. Denne godtgørelse på 55 øre pr. km ydes dog ikke 

for den i aftalens pkt. 2, 3. stk. omtalte betalingsfri strækning. 

5. Ydelse af rejsegodtgørelse i henhold til punkterne 1 - 3 bortfal-

der, såfremt arbejdsgiveren stiller den fornødne og passende be-

fordring til rådighed fra den takstgrænse eller jernbanestation, 

som ligger nærmest kommunegrænsen. 

Når antagelse til arbejdet er sket på selve arbejdspladsen, bort-

falder godtgørelse af enhver art i henhold til punkterne 1 - 4. 

6. Befordringsgodtgørelsen i henhold til ovenstående betales bagud 

ved den ugentlige lønudbetaling, for månedskort dog pro rata. 
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 Særbestemmelse for tagdækning 

Rejsetid og tillægsberegning 

Som godtgørelse for den tid, der medgår til møde på første arbejdsplads 

om morgenen, betales følgende rejsetillæg:  

1. Ved afstand fra ansættelsesstedet til første arbejdsplads om 

morgenen målt i vejkilometer en vej ydes:   

a. Provinsen 

 1.5. 2020 1.1.2021 1.3.2022 

 Kroner 

Fra 0 til og med 7 km 20,65 21,05 21,45 

Over 7 km til og med 30 km 42,30 43,15 44,00 

Over 30 km til og med 50 km 71,85 73,25 74,70 

Tillæg ved kørsel over 50 

km* 

1,26 1,28 1,31 

*Ved afstande over 50 km målt i vejkilometer én vej ydes udover 

betalingen for køretiden over 30 km til og med 50 km yderligere 

efterfølgende tillæg pr. kørt kilometer hver vej udover 50 kilome-

tergrænsen 

b. Hovedstaden 

Det område, der dækkes af en cirkel med centrum i Rådhusplad-

sen og en radius på 27 km.  

 1.5.2020 1.1.2021 1.3.2022 

 Kroner 

Fra 0 til og med 5 km 36,45 37,15 37,90 

Over 5 km til og med 10 km 60,90 62,10 63,30 
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Over 10 km til og med 15 

km 

85,30 87,00 88,70 

Over 15 km til og med 20 

km 

109,55 111,70 113,90 

Over 20 km til og med 30 

km 

134,20 139,50 141,15 

Over 30 km til og med 40 

km 

158,35 161,50 164,65 

Over 40 km til og med 50 

km 

182,80 186,40 190,05 

 

Ovennævnte rejsetillæg er gældende fra begyndelsen af løn-

nings- ugen.  

c. Ved kørsel i begge områder 

Såfremt arbejdspladsens beliggenhed medfører kørsel i begge 

områder, benyttes den under hovedstaden angivne tabel, men 

således at summen af kørte km en vej i provinsen divideret med 

2,5 plus kørte km en vej i hovedstaden, benyttes som indgang i 

tabellen.  

2. Ovenstående rejsetillæg dækker kørsel tur/retur i virksomhedens 

køretøj. 

3. Rejsetillægget ydes ikke til medarbejdere på timeløn, akkordløn, 

såfremt medarbejderen er anmodet om at møde ved ansættel-

sesstedet til arbejdstids begyndelse.  

4. Rejsetid betales i sidstnævnte tilfælde pr. time med mindstebeta-

lingssatsen, jf. § 23.  

5. Ved ansættelsesstedet forstås virksomhedens forretnings-

adresse, distriktskontor, aftalt stilleplads for medarbejdere eller 

lignende.  

6. I tilfælde, hvor en medarbejder efter aftale med virksomheden 

stiller bil til rådighed for virksomheden, transporterer sig selv eller 
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flere personer, betales denne pr. præsteret km ad nærmest far-

bare vej i henhold til statens regler.  

7. Betalingssatserne i pkt. 1 a. og b. reguleres med samme pro-

centsats som den overenskomstmæssige mindstebetalingssats, 

jf. § 23. 

  

Bilag 3 
Vinterbyggeri 

 

Aftale om foranstaltninger ved vinterbyggeri 

mellem 

Dansk Byggeri og 

Fagligt Fælles Forbund og Træ-Industri-Byg i Danmark 

 

Generelt 

For at medarbejdere i tiden fra 1. oktober til 30. april kan udnytte ar-

bejdstiden fuldt ud til produktiv virksomhed, gennemføres vinterforan-

staltninger på følgende grundlag: 

• Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægs-

arbejder i perioden 1. november til 31. marts 

• Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om indretning af 

byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejds-

miljø §§ 11, stk. 2 (inddækninger) og § 12, stk. 1, (stationære ar-

bejdssteder). 

• Ved mindre byggerier af mere end 3 arbejdsdages varighed, der 

udføres i perioden fra 1. oktober til 30. april, gennemføres vinter-

foranstaltninger i henhold til bestemmelserne om årstids-, vejr-

ligsbestemte eller overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, 

jf. neden for, medmindre det vil være åbenbart urimeligt eller 

uhensigtsmæssigt. 

Ved gennemførelse af vinterforanstaltninger skelnes der mellem årstids- 

og vejrligsbestemte (A), overenskomstmæssige (B) og velfærdsmæssige 

vinterforanstaltninger (C).  




