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Nr. 5 – januar 2022 

Dette er vores 5. udgave af AkkordNyt, de tidligere udgaver kan findes på def.dk/akkord. Er der et 
emne eller en god idé til indholdet, hører vi gerne fra dig. 

 

Håndværksmæssigt veludført arbejde? 

Når arbejdet udføres i akkord, skal det være håndværksmæssigt veludført. Men hvad indbefatter dette? 

Der findes ikke en klar definition, så det er en konkret vurdering fra opgave til opgave. Virksomheden 
skal løbende føre tilsyn med arbejdet og straks gøre opmærksom på, hvis de mener, at arbejdet ikke er 
håndværksmæssigt veludført og at arbejdet skal rettes eller laves om. Er man ikke enig i denne kritik, 
bør der straks tages kontakt til Dansk El-Forbund.  

Hvis virksomheden ved arbejdets påbegyndelse har særlige krav til det håndværksmæssige arbejde, 
som ligger ud over det normale, skal der aftales tillæg for dette eller løbende betales for den ekstra 
medgående tid.  

Der kan ikke på bagkant kræves en ekstra betaling, hvis arbejdet er særdeles veludført.  

 

 
 

Opkvejling af kabler 

Hvis den endelige kabelføring ikke er mulig, og 
virksomheden forlanger opkvejling af et eller flere 
kabler, skal dette betales. 

Betalingen for et 3g1,5 t.o.m. 7g2,5 er med den 
nuværende betalingsfaktor 3,55 kr. pr. meter. Skal 
der opkvejles 4 kabler af 5 meter, skal der betales 
for i alt 20 meter = 71,00 kr. 

Prisen for et 5g6mm2 er 5,19 kr. pr. meter.  

Vores anbefaling er, at man løbende opgør 
mængden og uge for uge kræver betaling for 
opkvejling af kabler. 
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Tilbagegang  

Vores akkordsystem er baseret på, at arbejdet kan 
udføres optimalt og effektivt.  

I dette eksempel kan elektrikeren ikke færdiggøre arbejdet 
med at opsætte gitterbakker, da nedbryderen har opsat 
afstivning af loftet. Dette vil medføre en ekstra 
arbejdsgang (tilbagegang), da arbejdet ikke kan 
færdiggøres.  

Det er vigtigt, at der gøres opmærksom på det ekstra 
tidsforbrug og at der stilles krav om betaling for dette.  

Som det er beskrevet i vores Almindelige bestemmelser, 
skal sådanne ændringer/krav godkendes af virksomheden 
og indarbejdes løbende, uge for uge som et tillæg til 
akkordaftalen.   

Det roder! 

SPØRGSMÅL: Kan det være rigtigt, at vi skal fjerne andres affald, 
inden vi kan udføre vores arbejde? 

SVAR: Nej, en af forudsætningerne for vores akkordsystem er, at 
arbejdsområdet er ryddeligt og i øvrigt opfylder arbejdsmiljøloves 
krav. 

I bør straks kontakte virksomheden og aftale, hvordan der skal tages 
hånd om den konkrete situation:  

- Skal I fjerne affaldet, skal der aftales en betaling for dette. 

- Skal I tilgå andet arbejde, vil dette så medføre en tilbagegang. 

- Eller en helt anden løsning. 

Det er op til virksomheden at beslutte, hvordan I skal forholde jer, 
medmindre det er aftalt, at I selv skal tage stilling i sådanne 
situationer.  

Venlig hilsen 

Lasse Pedersen & Thomas Hald Gorski 

lpe@def.dk – thg@def.dk 

Akkordmentorer ved Dansk El-Forbund 
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