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Nr. 6 - september 2022 

Eksempel på ekstraarbejde/dagløn 
Der mangler dåser i færdige betonelementer, hvorfor elektrikeren ikke kan færdiggøre sine 
installationer. Det vil medføre et ekstra tidsforbrug, som ikke er indeholdt i akkorden.  
Dette kan håndteres på flere måde. Her er en måde at gøre det på: 

 
1. Klargør kabler for tilbagegang samt opmærkning til 

boremand. 
2. Giv besked til virksomhed (projektleder) skrifligt på en 

aftaleseddel eller mail. 
3. Afvent svar/godkendelse fra virksomheden. 
4. Færdiggør installationen.  

 
Tekst på aftaleseddel/mail: 
Der mangler dåser i betonvæk rum 2:27 (nordvæg). Der er 
opmærket for boremand. 

Installationen færdiggøres, når vi modtager en klarmelding, og 
denne aftaleseddel er godkendt. 

Opmærkning samt tilbagegang for færdiggørelse.  

Kr. 800,00 til akkorden.   

 

Mæglingsmøde vedr. ”Mediansatserne” 
Det blev ved mæglingsmøde afholdt 6. april slået fast, at ”mediansatserne” er udgangspunktet for en 
akkord. Med andre ord kan hverken elektrikeren eller virksomheden forlange en anden procentsats.  
Der kan ved enighed aftales en højere eller lavere sats, såfremt noget særligt i projektet taler for dette. 
Mener elektrikeren f.eks., at satsen skal være højere, da der ikke foreligger en tidsplan og dette vil 
medføre spildtid, kan der aftales en anden procentsats. Er virksomheden ikke enig i dette eller kan 
parterne ikke blive enige om en forhøjet procentsats, skal den ekstra medgåede tid godtgøres via 
aftalesedler.  
Disse aftalesedler med krav om ekstra betaling skal løbende uge for uge afleveres til virksomheden.   
 
(Udklip fra mæglingsmøde referat) 

 
 



 

 

 

Vend  

AKKORD 
 

 

Rensning af indmuringsdåser 
Spørgsmål: 
Kan vi kræve betaling for rensning af dåser, hvis de er sovset ind i spartelmasse?  

Svar: 
Det afhænger af, hvem der har isat dåserne. Hvis I selv har isat dåserne, er det 
indeholdt i arbejdsoperationen at påsætte ”røde låg”, men kommer der færdige 
betonelementer, hvor disse låg typisk ikke er isat, skal der betales særskilt - 
enten for at påsætte de røde låg eller for rensning af dåser og ledninger 
efterfølgende.  
Uanset hvad, skal det aftales på forhånd med virksomheden. 

Udlevering af kalkulation 
Spørgsmål: 
Virksomheden vil ikke udlevere kalkulationen, da de ikke vil risikere, at økonomien i deres kalkulation 
lander i de forkerte hænder - hvad kan jeg gøre? 
Svar: 
Der er en forståelse mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne, at en kalkulation, der er 
egnet, skal udleveres, hvis elektrikeren ønsker at arbejde ud fra akkordform 12.1A. 
Almindelige Bestemmelser 1.6 §5 stk. 6 

 
Men hvis virksomheden ønsker at fjerne økonomien, kan de følge denne procedure: 
Virksomheden skal lave en KOPI af deres Kalkia-projekt og slette alle deres indtastninger på 
"Grundlagsfanen", så kommer der ikke noget med fra Kalkia til EBA, som ikke bør komme med. Når 
dette projekt (kopien) så efterfølgende sendes til dig, som åbner det i EBA, så vil projektet gå i "EBA-
mode" og EBA gemmer det så som et EBA-projekt.  
Herefter kan projektet ikke genåbnes i Kalkia med materialepriser på. Men det er ikke noget problem, 
da virksomheden har deres originale Kalkia-projekt, de kan arbejde videre med. 

 

Venlig hilsen 
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